Návrh na rozvod manželství - smluvený rozvod
Informace a vzor návrhu na rozvod manželství - smluvený rozvod.

Okresnímu soudu
v Brně

Roosveltova 3

612 00 Brno

Žalobce:

Karel Mráz

Úvoz 2, 602 00 Brno

r.č. 123456/7890

Žalovaná:

Petra Mrázová,roz. Míková

bytem tamtéž
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r.č 222222/2222

Věc:

Návrh na rozvod manželství

Soudní poplatek ve výši 1 000,- Kč uhrazen kolkem.

Dvojmo

Čl. 1

1.1.
Dne 1. 1. 1995 bylo naše manželství uzavřeno před Městským úřadem v Brně. Oba jsme
občany České republiky. U obou jde o první manželství. Dne 3. 3. 1997 se narodila v manželství nezl.
dcera Jana. Na adrese výše uvedené adrese je poslední společné bydliště.

Čl. 2

2.1.
Po krátké známosti jsme uzavřeli sňatek. Bydlení zpočátku manželství bylo společné, až po
narození dcery, žalovaná
začala pobývat s dítětem více u svých rodičů. Náš manželský život
přešel jen na občasné vzájemné návštěvy, které
postupně ustávaly. Nebydlíme spolu od jara
2007 a od února téhož roku se intimně se nestýkáme.

Čl. 3

3.1.
S rozvodem žalovaná souhlasí a připojuje se k návrhu na rozvod. Uzavřeli jsme dohodu o
úpravě poměrů nezl. Jany pro dobu po rozvodu, která byla schválena rozsudkem Okresního soudu v
Brně. Přikládám rozsudek s doložkou právní moci. Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových
vztahů a dohodu o dalším nájmu dříve společně užívaného bytu zde přikládám.

Čl. 4
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4.1.
Podmínky ustanovení § 24a zákona o rodině jsou v našem případě splněny, o čemž jsem
přesvědčena proto navrhuji,
aby soud vydal tento

rozsudek:

Manželství Petry a Karla Mrázů,uzavřené dne 1. 1. 1995 před Městským úřadem v Brně,
se rozvádí.

V Brně dne 20. dubna 2007

_____________________

Karel Mráz

Důkaz: oddací list

výslech účastníků

dohoda o úpravě poměrů k nezl. Jany

smlouva o vypořádání majetkových vztahů a bydlení
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