
Vážený pane ministře vnitra, vážený pane ministře spravedlnosti,

minulý měsíc vynesl soud rozsudek nad mužem, který v loňském roce několika ranami zastavil na 
chomutovském sídlišti Písečná řidiče, který na chodníku najížděl autem do lidí. Stalo se tak v nočních 
hodinách, kdy zmíněného střelce vzbudil hluk před domem, kde bydlel. Nyní má podle rozsudku jít na 12 a 
půl roku za mříže.

Nelze si nevšimnout podobnosti s případNelze si nevšimnout podobnosti s případy, kdy v západoevropských státech najížděli do lidí teroristé auty, 
nejnověji však také třeba v Kanadě. Připomeňme, že při jednom z těchto útoků pod koly kamionu na 
vánočních trzích v Berlíně zemřela také občanka České republiky. V chomutovském případě však o 
teroristický čin nešlo, ukázalo se, že řidič dodávky najíždějící do lidí (z většiny svých příbuzných) byl pod 
vlivem drog a činil tak kvůli rodinné hádce. To však těžko mohl v časové tísni v onen osudný okamžik 
zkoumat muž, který se rozhodl své sousedy bránit legálně drženou zbraní. Policie a soudy potřebovaly od 
počátku vyšetřování k rozsudku téměř jeden rok, on se musel rozhodnout ihned.

Ještě v červnu 2017 se zdálo, že stát stojí na straně občanů odhodlaných hájit svá práva před teroristJeště v červnu 2017 se zdálo, že stát stojí na straně občanů odhodlaných hájit svá práva před teroristy. 
Sněmovna schválila návrh ústavního zákona, podle kterého budou mít vlastníci legálně držených zbraní 
možnost zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti země. Chybí nám proto nyní jasná vyjádření a 
stanoviska dotčených orgánů našeho státu, která by občanům určila jasné mantinely, jak v podobných 
případech reagovat, a pomohla tak předejít dalším tragédiím.

Jsme svědky více než půlročního handrkování, veskrze už trapného a nechutného, o podobě vlády s důvěrou, Jsme svědky více než půlročního handrkování, veskrze už trapného a nechutného, o podobě vlády s důvěrou, 
o skutečně důležitých otázkách pro stabilní fungování České republiky a její bezpečnosti však představitelé 
státu mlčí. Obracíme se proto na Vás jako zástupce občanů s žádostí o jasná a pevná stanoviska.

S ohledem na chomutovský případ nás zejména zajímá:

 –  Jak rozlišit teroristický útok od banálního bláznovství zfetovaného jedince, mají-li stejný průběh?
 –  Jak se mohou lidé v ohrožení života bránit před příjezdem Policie ČR útokům, aby jim nehrozilo   
     mnohaleté vězení, pokud zákony o krajní nouzi a nutné obraně neberou soudy v potaz?

Věříme, že odpověď na tyto dvě zásadní otázky může zamezit dalším tragédiím. Považujte, prosím, tento Věříme, že odpověď na tyto dvě zásadní otázky může zamezit dalším tragédiím. Považujte, prosím, tento 
náš dopis za otevřený.

V Chomutově dne 7.5.2018. Za Národní demokracii Chomutov

Jakub Grus    Jan Mrázek


