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USNESENÍ
Městský soud v Brně rozhodl dne 26. října 201B v ttestní věci

odsouzeného:

Ftantišek Vávrů, narozený 24. 2, 19]B v Brně
twale bytem Vaňhalova 396/11,623 00 Bmo
takto

Podle § Blb odstavec 1 trestního řádu se zniči 13 ks náboiek ráže 9 mm P.A.Blanc, kteté
odsouzený dne 9. 2. 2015 l,rydal spolu s 1ks černéplynové pistole zn. YaIúo, ve vztahu k nížmu
byl uloŽen tfest píopadnutí věci Rozsudkem N{ěstského soudu v Brně ze dne 12.2.2015
sp,zn.6T17/2015,vespojenísusneseníml{rajskéhosouduvBmězedne 1,4.5.201,5.

odůvodnění:
Rozsudkem N{ěstského soudu vBmě ze dne 12.2.2015 sp. zn. 6T 1,7/201,5, vprávní moci ve
spojení susnesením Krajského soudu r.Bmě ze dne 14.5.2015, b,vl odsouzený uznán vlnným
přečinem ýtžructvípodle § 35B odst. 1, 2 písm. a) a. zákonfl<u a přečrnem lryhrožování s cílem
působit na úředníosobou podle § 326 odst. 1 tt. zákonil<u, za což mu byl uložen mlmo jlné ttest
propadnutí věci podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, černéplynové pistole zn. Valtro. Cásu
skutku kvalifikovaného iako ýtžrucwíse dopustil mrmo l^é úm, že na dalšíosoby
v podnapilém stavu i.rytáhl předmětnou plynovou pistoli nabitou poplašnými a plynor,rymi náboji
a ze vzdáIenosti 1 m se pokusil r.rystřelit na obl.rst těla těchto osob, tána T,šak ner,ryšla, a on se
opakovaně pokusil natáhnout závěr a zbraň zpío-vozíllt, ostatní muži se však v mezidobí ,kíyti.
Ze spisového materiálu bylo ziištěno, že spolu s pistolí odsouzený polrcejnímu orgánu lrydal též
náboje, o nichž nebylo citovaným rozsudkem rozhodnuto. Dne B, 10. 2018 Polrcie CR, KRP
JmK, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní matedál, požádala o dopLrění rozsudku v části
uloženítíesťu propadnutí věci o střelivo, konkrétně 13 ks nábojek ráže 9 mm P.Á.Blanc.

í tr. řáda fula-li tldána nebo odňaía uěc, kíerá obro{aje bepeňtost lidí nebo maletku, 4^jména
omaruná látka, PychotroPní látka, P@rauek obsahujicí 0ma7n1?0a nebo pslchotropní /átku, prekursor, jed,
1adernj naíeiál nebo radioaktiuní látka, ie které bj,l odebrán Piiměřen;! l(orek, a takoué uůiliinenítřeba ia
účeletuProuedení důkaiu, 7glnéna nel'soa-li Pochlbnosti o tolo1ttosíi u3orku uěci a jelího celka a o celkouám
nnoistuí uěd, nůry Předseda senáta a u PtQraunán iíi,enístátní ýstuPce ro7flodnout o jelím iničeníji{ u
průběha trestního trryni, pokud takoaé uěuliinení k daišínu trryní ířeba a nelry-li
urátit podk § 80, nebo
není inámo, komu takouá uh Patií, anebo není inám Pobyt Po.íkorynáho.
Podle § 8l b odst.

ji

I(romč demonstrativního r,ryčru věcí podle § Blb odst. 1 tr. řádu, je nutno za takovou věc
považovat téžstřelné zbraně nebo je;ich částr nebo dfly, či střelir,,o. Vzhledem ke skutečnosti, že
Sl-rodu s pn,opisem

powrzuje Hana Šablatura.

