
V pátek 14. listopadu kolem třiadvacáté hodiny se strážníkovi 
Městské policie Blansko podařilo zadržet ozbrojeného pacha-
tele loupežného přepadení. 

V souvislosti s blížícími se vá-
nočními svátky a s tím spoje-
nými vánočními nákupy, na 
základě poznatků z dozorové 
činnosti kontrolních pracov-
níků OŽÚ Blansko, opětovně 
upozorňujeme zákazníky, aby 
při uskutečňování nákupů 
vždy sami vyžadovali po ob-
chodnících doklad o zakoupe-
ní zboží a o poskytnutí služby. 

Při nákupu vyžadujte vždy doklad 

Ze zákona totiž není povinností 
obchodníka vždy vydávat doklad 
o zakoupení zboží, resp. poskytnu-
tí služby – tento doklad je povinen 
vydat obchodník pouze na vyžá-
dání zákazníka. Dále doporuču-
jeme zkontrolovat údaje na dokla-
du o zakoupení zboží, který musí 
obsahovat označení podnikatele 
obchodní fi rmou, popř. názvem 
nebo jménem a příjmením, iden-
tifi kačním číslem, datum prodeje 
zboží nebo poskytnutí služby, druh 

zboží nebo služby a cenu.
Zákazník tak může předejít ne-

příjemným situacím, které by ho 
čekaly při reklamaci zboží v pří-
padě, že nemá k dispozici doklad, 
kterým prokáže zakoupení výrob-
ku u konkrétního prodejce. Od-
povědnost za vady prodané věci 
je řešena v občanském zákoníku. 
Na zpětvzetí bezvadné zakoupené 
věci (jako např. nevhodný dárek) 
oproti vrácení fi nanční hotovosti 
nemá zákazník ze zákona právo. 
Tuto službu zákazníkovi poskytu-
jí některé obchodní řetězce, popř. 
záleží na dohodě s prodejcem.

Na Městském úřadě Blansko je 
zřízena Českou obchodní inspekcí 
poradenská a informační služba 
(provozní doba každou lichou 
středu v měsíci od 9:00 do 15:00 
hodin, tel. č. 516 775 425), kde 
mohou zákazníci s pracovníkem 
ČOI konzultovat postupy v přípa-
dě reklamace.
• odbor obecní živnostenský úřad 

Maskovaný lupič přišel k ben-
zinové stanici ve směru od Brna. 
Nevšiml si proto za rohem zapar-
kovaného vozidla městské policie 
a přehlédl také strážníka uvnitř 
prodejny. Přistoupil k prodejní-
mu pultu a s nožem v ruce vyzval 
výhružně prodavače k vydání ob-
sahu pokladny. Kasa s devatenác-
titisícovou tržbou se opravdu ote-
vřela a troufalec peníze ještě stačil 
sebrat. Zmizet s lupem z místa 
činu se mu již ale nepodařilo.

Strážník městské policie jeho 
jednání přihlížel od začátku. Pa-
chatel nejprve přišel zepředu 
a později se přesunul za pult k ob-
sluze. Ta mu byla donucena vy-
dat tržbu. „Proběhlo mně hlavou, 
že když na něj zakřičím, tak on 
pokladníka napadne. Byl by tak 
z toho daleko horší problém. Když 

jsem viděl, že o mně pořád neví, 
přiblížil jsem se k němu zezadu 
a pomocí hmatů a chvatů jsem ho 

dostal na zem, klekl jsem na něho 
a dal jsem mu pouta,“ popsal si-
tuaci zakročující strážník. Zloděj 
se nezmohl na žádný odpor.

Část tržby měl pachatel již v ige-
litové tašce, část peněz ležela ješ-
tě na pultě. Strážník poté zavolal 

na stálou službu, popsal situaci 
a jeho kolega uvědomil o přípa-
du obvodní oddělení Policie ČR. 
Policisté dorazili na místo během 
deseti minut. Prodejce čerpací 
stanice byl z přepadení v takovém 
šoku, že ani nebyl hned schopen 
vyšetřovatelům podat výpověď.

Ozbrojeného pachatele strážník 
předal přivolaným policejním po-
silám. Případ si převzali blanenští 
kriminalisté a muže obvinili z trest-
ného činu loupeže. Třiadvaceti-
letý lupič je ve vazbě s tím, že mu 
aktuálně hrozí až desetiletý trest 
odnětí svobody. Důležité je, že při 
celé události nebyl nikdo zraněn.

Podobná událost není v Blan-
sku ojedinělá. Tato se vymyká tím, 
že pachatel byl dopaden přímo při 
činu. Tyto případy řeší Policie ČR, 
ale pokud je lidé nahlásí městské 
policii, tak k nim strážníci vyjíždí 
a hned informaci předávají také 
policistům.

• Stanislav Mrázek

Telefonní seznam Nemocnice Blansko (14.09.2014)
(použijte s provolbou 516 838 ..., např. 516 838 111 pro přímé volání na infocentrum)

Strážník městské policie dopadl pachatele loupežného přepadení 

Strážník ilustruje situaci na záběrech z dohlížecí kamery. Foto: S. Mrázek

pracoviště jméno tel. klapka
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