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Nebezpečný násilník byl vzat do vazby 

  

V policejní cele  skončil tento týden nebezpečný muž, který v třebíčském obchodním domě 
ohrožoval nožem pracovníka ostrahy. Násilí a agrese není podezřelému  muži vůbec cizí, útoku
a vyhrůžek vůči lidem ve svém okolí se dopustil  také v březnu a na začátku dubna.
Nebezpečného muže kriminalisté  zadrželi a byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů, na
podaný návrh  byl vzat do vazby.

  

  

V pondělí 2. května přijali policisté  po osmé hodině večer oznámení o mužích, kteří v
obchodním domě odcizili  zboží, a jeden z nich ohrožoval nožem pracovníka ostrahy, který se je
 snažil zastavit. K obchodu vyjeli policisté a také strážníci městské  policie, kteří provedli po
příjezdu na místo opatření za účelem  zajištění bezpečnosti. Nikdo nebyl zraněný. Oba
podezřelí muži byli pod  vlivem alkoholu. Policisté zajistili nůž, který měl jeden z nich předtím  u
sebe, jednalo se o zalamovací nůž. Dvaadvacetiletý muž, který s ním v  prodejně manipuloval,
se choval agresivně a arogantně. Pro třebíčské  policisty nebyl neznámý, v krátké době je to již
třetí konflikt, který  vyvolal. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu 1,62 promile 
alkoholu. Jeho o šest let starší parťák měl hodnotu alkoholu v dechu  ještě o trochu vyšší,
policisté ho odvezli na oddělení k provedení  nezbytných úkonů. Na místě provedli ohledání,
zadokumentování a šetření.

      

Dvaadvacetiletý opilý muž směřoval v doprovodu strážníků na  protialkoholní záchytnou stanici
a po vystřízlivění zadržený muž zamířil  s pouty na rukou na třebíčské policejní oddělení, kde
byl umístěn do  cely.
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Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní  komisař trestní stíhání zadrženého muže.
„Dvaadvacetiletý muž byl  obviněn ze spáchání přečinu výtržnictví a dále přečinu
nebezpečného  vyhrožování spáchaného se zbraní,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí 
oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti za obdobnou  trestnou činnosti již
soudně trestán a odpykal si i trest odnětí  svobody, z věznice byl propuštěn vloni v létě.

  

  

Muž je  obviněn z toho, že se v období od března do začátku května ve třech  případech
dopustil na různých místech v Třebíči násilného jednání vůči  osobám ve svém okolí. V prvních
dvou případech se jeho cílem stali hosté  restauračních zařízení, ve třetím ohrožoval
pracovníka v obchodním  domě. V březnu v provozovně nejprve bezdůvodně napadl slovně
hosta,  kterého vyzýval ke rvačce, a poté vyhrožoval ostatním útokem. Přibližně o  měsíc
později v jiném třebíčském restauračním zařízení přítomné hosty  urážel, slovně je napadal,
vyhrožoval násilím a následně i rozbil láhev,  když byl vyveden ven, fyzicky napadal všechny ve
svém okolí až do doby,  kdy ho hosté podniku zpacifikovali, i poté se choval agresivně a 
násilně. Následně opilého muže zajistili přivolaní policisté. Tento  týden ještě s dalším mužem v
obchodním domě nejdřív odcizili lahve  alkoholu, a když je chtěl pracovník ostrahy zkontrolovat,
ohrožoval ho  obviněný muž odlamovacím nožem s vysunutou čepelí namířeným na něho a
vzbudil tak u napadeného obavu o jeho život a zdraví.

  

  

Policejní  komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí  obviněného
dvaadvacetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu  byl muž vzat do vazby a
policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí
obviněnému muži trest odnětí svobody až na tři roky. Osmadvacetiletý muž je v souvislosti s
krádeží alkoholu v obchodním domě podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku.
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Jana Kroutilová 
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