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Moderátor Roman Šebrle:

Vzpomínáte si na případ, kdy policista namířil samopal na řidiče, který se snažil předjet policejní vůz?

Moderátor Eva Perkausová:

Policisté teď případ uzavřeli a potrestán nebude, možná překvapivě, policista, ale řidič osobního auta.

Moderátor Roman Šebrle:

Podle policie totiž opakovaně na policejní dodávku najížděl a několikrát se agresivně pokusil vjet do chráněné kolony vozidel.

Autor Kateřina Sejková:

Tohle krátké video, které se objevilo na sociálních sítích minulý rok začátkem října vzbudilo pořádný rozruch. Řidič sportovního zeleného
osobáku se na něm snaží zprava předjet blikající policejní dodávku. Ze sedadla spolujezdce se vykloní policista a na šoféra míří
samopalem. Ten ihned zpomalí.

Marek Rozbroj, autor videa:

Chtěl projet, ale policie jedoucí 140 vlevo jej nepustila. Tak se zařadil souběžně vedle nich, kdy následně policista pohrozil samopalem.

Autor Kateřina Sejková:

Policie se chováním jednoho ze svých lidí začala ze své vlastní iniciativy zabývat. Během vyšetřování se policistům do rukou dostal celé
video. Na něm je vidět chování šoféra před manévrem policisty.

Eva Kropáčová, mluvčí Policie ČR hl. m. Prahy:

Řidič s osobním motorovým vozidlem Mercedes Benz opakovaně najížděl policejní vozidlo, nedodržovali bezpečnou vzdálenost a
několikrát se agresivní jízdou pokusil vjet do chráněné kolony vozidel.

Autor Kateřina Sejková:

To může být například kolona policejních aut, která doprovázejí transport cenin, peněz nebo nebezpečných osob. Co auta převážela v
tomto případě, ale policisté nechtějí komentovat.

Libor Budina, dopravní expert, Autoklub ČR:

Z videa je patrné, že ten policejní doprovod má zapnuté majáky. A před ním jede další blikající vůz. A to splňuje základní parametry k
tomu, aby se jednalo o policejní kolonu. A ostatní řidiči nesmí tuto kolonu narušit, vjíždět do ní a za určitých okolností ani předjíždět.

Autor Kateřina Sejková:

Policisté navíc řidiče kvůli narušení policejní kolony nejprve upozornili světelným signálem s nápisem STOP POLICIE.

Eva Kropáčová, mluvčí Policie ČR hl. m. Prahy:

Řidič však svého jednání nezanechal. A z tohoto důvodu policista použil donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní.

Roman Budský, dopravní expert:

Policisté, kteří dělají doprovody těch různých kolon, jsou skutečně velmi, velmi kvalitně školení. A jsou také pečlivě vybíraní. Takže
nemyslím si, že by ten člověk, který tady otevřel okénko a k tomu řidiči pohrozil samopalem, že to dělal jenom z plezíru, že by se tzv.
honil frčky.

Autor Kateřina Sejková:

Policisté uzavřeli případ s tím, že policista ze speciální pořádkové jednotky nijak nepochybil. Potrestán bude řidič osobáku. Majitel auta,
ale doteď neřekl, kdo řídil. Proto se celým případem budou zabývat úředníci z magistrátu.
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