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NOWOCZESNY RADAR CIESZYŃSKIEJ DROGÓWKI
Policjanci z cieszyńskiej drogówki otrzymali nowy laserowy miernik prędkości TruCAM LTI 20/20. Dziś
przed południem odbył się briefing prasowy, podczas którego mundurowi przeprowadzili praktyczną
prezentację sprzętu. Nowoczesny radar oprócz pomiaru prędkości daje również możliwość
wykonania zdjęcia i nagrania mierzonego pojazdu. Teraz, każdy kierowca będzie mógł tuż po kontroli
zobaczyć wynik zmierzonej prędkości jego samochodu wraz z dokumentującymi to wszystko filmem i
zdjęciami.
Dziś w Ustroniu na DW 941 odbył się krótki briefing prasowy wraz z prezentacją nowego sprzętu, w który zostali wyposażeni
policjanci. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie od kilku dni posiadają
nowego typu laserowy miernik prędkości o nazwie TruCAM LTI 20/20. Radar poza pomiarem prędkości posiada funkcję
wykonania zdjęcia lub krótkiego filmu pojazdu, którego prędkość jest mierzona. Opcja ta pozwala, aby policjant osobie
kontrolowanej, mógł pokazać nagranie lub zdjęcie mierzonego pojazdu. To umożliwia policjantom uniknąć kwestii spornych z
kierowcami i rozwiać wszelkie wątpliwości, co do poprawności pomiaru, jeszcze na miejscu kontroli. Urządzeniem można
zmierzyć prędkość lub zarejestrować inne wykroczenie z odległości ponad jednego kilometra. W tym celu TruCAM posiada
m.in. opcje ustawienia zbliżenia i ostrości zapisu rejestrowanego pojazdu. Radar może rejestrować prędkość pojazdów
zbliżających się jak i również odjeżdżających z miejsca pomiaru i zarejestrować znajdujące się z tyłu numery rejestracyjne.
Dodatkowo, ma możliwość wskazania optymalnych warunków cyfrowej dokumentacji przy niekorzystnych warunkach
pogodowych. W rezultacie tego wszystkiego powstaje niepodważalny dowód każdego zarejestrowanego wykroczenia
drogowego, w tym i rozmów kierowców przez telefon podczas jazdy samochodem oraz korzystania przez podróżujących z
pasów bezpieczeństwa albo rejestrowania naruszeń niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. To na
razie jeden taki radar na wyposażeniu cieszyńskiej drogówki. W całym województwie jest 30 takich urządzeń Niebawem
mundurowi otrzymają drugie takie urządzenie.
Dziś podczas kilkugodzinnych działań z nowym radarem, policjanci zatrzymali 12 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną
prędkość. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości należy do głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych w
całym kraju. W ubiegłym roku w powiecie cieszyńskim doszło do 177 wypadków, w których zostały ranne osoby. Z powodu
prędkości odnotowano łącznie 29 takich zdarzeń w 2017 roku. Natomiast kolizji było łącznie 1753, z czego 270 zostało
spowodowanych przez kierowców, ktorzy niedostosowali prędkości do warunków drogowych.
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