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Za vraždu v Moravských Budějovicích poslal soud obviněného do vazby

  

V průběhu sobotního odpoledne zadrželi podezřelého čtyřicetiletého muže, kterého následující
den obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny mu za zvlášť závažný
zločin vraždy hrozí trest odnětí svobody v trvání patnácti až dvaceti let případně výjimečný trest.
Vyšetřovatel podal podnět k vypracování návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. V pondělí
29. října proběhlo před okresním soudem v Třebíči vazební řízení a na muže byla uvalena
vazba. Policisté ho přímo ze soudní síně eskortoval do vazební věznice v Brně.

  

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali v
sobotu 27. listopadu kolem jedenácté hodiny dopoledne oznámení o velmi vážně zraněné ženě
v centru Moravských Budějovic. Po příjezdu nejbližší policejní hlídky na místo bylo zjištěno, že
se žena stala obětí násilného trestného činu. Ozbrojený pachatel z místa činu utekl.  K útoku na
ženu došlo uvnitř prodejny na náměstí v Moravských Budějovicích. Osmatřicetiletá těžce
zraněná žena se ještě dostala ven před  prodejnu, kde zkolabovala a ani okamžitý příjezd
záchranářů ji nedokázal zachránit život.

      

I když pachatel z místa utekl, na místě zanechal velké množství stop. Policisté společně s
kriminalisty zajistili místo činu a rozjeli intenzivní šetření k osobě možného pachatele a pátrání
po jeho výskytu. Vzhledem k tomu, že pachatel mohl být ozbrojen, policisté k případnému
zákroku na místo přivolali k jeho zadržení speciální zásahovou jednotku Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje. Na základě operativního šetření na místě se podařilo velice
rychle ustanovit osobu, která byla důvodně podezřelá z útoku na prodavačku. Zbývalo tak co
nejrychleji vypátrat, kde se tato osoba vyskytuje a pohybuje. Zásahová jednotka nakonec
zasahovat nemusela, neboť pachatel se v odpoledních hodinách sám přihlásil na policejní
služebně obvodního oddělení v Jemnici. Policisté ho zadrželi a eskortovali do policejní cely.
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Jak uvedl plk. Mgr. Pavel Kubiš, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina,  kriminalisté zahájili v neděli jeho trestní stíhání a čtyřicetiletého muže obvinili
ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchané po předchozím uvážení a spáchané zvlášť
surovým způsobem. Pachatel  na ženu zaútočil nožem a zasadil ji větší množství bodnořezných
ran. K činu se doznal. Kriminalisté se budou zabývat motivem vraždy. S největší
pravděpodobností budou hrát svoji roli osobní vztahy mezi obětí a  pachatelem.

  

„Vrah se s obětí dobře znal, znal její zvyklosti, její způsob života. Věděl, kde bydlí, kde se
pohybuje. Na čin se dopředu připravil a naplánoval ho. Přišel do obchodu, kde žena pracovala a
počkal, až odejdou všichni zákazníci. Pak na ženu surovým způsobem zaútočil,“ uvedl k
případu plk. Mgr. Pavel Kubiš.  Kriminalisté budou v rámci vyšetřování  zkoumat motiv činu a
nechají zpracovat i znalecké posudky týkající se psychického stavu podezřelého. Budou
zkoumat také příčetnost pachatele, což se v takových případech dělá obligatorně.

  

V letošním roce se v Kraji Vysočina jedná o druhý případ kvalifikovaný jako zločin vraždy, jde
ale o první dokonanou vraždu. První letošnípokus vraždy se stal v červnu na Pelhřimovsku, kde
muž po hádce napadl nožem svoji družku. Žena útok přežila díky včasné pomoci ze strany
záchranářů. Jak doplnil plukovník Pavel Kubiš, vyšetřování tohoto případu se chýlí ke svému
konci.

  

  

  

Žena poškodila zaparkované vozidlo

  

Policisté objasnili případ poškození vozidla, ke kterému došlo v srpnu v kempu v Hartvíkovicích.
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci dvacetileté ženě z
Třebíčska. Na začátku srpna po druhé hodině v noci poničila zaparkované vozidlo Škoda
Octavia. Na automobilu žena způsobila promáčkliny na karoserii a poškodila lak na dveřích,
kufru a blatníku. Způsobila tak škodu přes padesát tisíc korun. Po přijetí oznámení zahájili
policisté prověřování. Na základě šetření případ objasnili a po shromáždění důkazů sdělili ženě
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podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté řešili ve zkráceném přípravném řízení.

  

Jana Kroutilová
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