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NIETRZEŹWI, BEZ UPRAWNIEŃ… NIE REAGUJESZ?
AKCEPTUJESZ!
W środę, 10 lipca policjanci ruchu drogowego cieszyńskiej komendy prowadzili działania „bezpieczny
pieszy”. Podczas tych działań kontrolowali również kierujących. Dwóch z nich kierowało
samochodem w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień, jeden z nich doprowadził do groźnie
wyglądającego zdarzenia drogowego w Wiśle. Pamiętajmy, że każdy, kto ma informacje na temat
osób, które wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu może temu zapobiec przekazując
informacje na numer alarmowy 112. Nie reagujesz ? Akceptujesz!
Pierwszy kierowca został zatrzymany przez policjantów w Drogomyślu na ul. Głównej.
Mundurowi z drogówki podczas kontroli kierującego oplem 27-latka wyczuli od niego
alkohol. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu. Pomiar na urządzeniu wykazał blisko promil alkoholu. Policjanci po
weryﬁkacji danych kierowcy w systemach informatycznych ustalili, że nie posiada on
uprawnień, ponieważ nigdy nie uzyskał kwaliﬁkacji kierowcy. Natychmiast po tej
kontroli policjanci drogówki zostali wezwani do wypadku drogowego w Wiśle na ul.
Głębce. Tam 27-letni mężczyzna doprowadził do zderzenia z mercedesem. Mundurowi wypadek
wstępnie ustalili, że jechał on z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad
samochodem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym w
kierunku Wisły 33-letnim kierowcą mercedesa. Zdarzenie wyglądało bardzo poważnie.
Uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala. Od kierowcy audi również wyczuwalny był
alkohol, w związku z czym została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych. Analiza
wykaże, czy kierował pod wpływem alkoholu lub narkotyków. On również nie posiadał
nigdy uprawnień do kierowania pojazdami…
Przypominamy, że prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest
zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Wobec sprawcy takiego przestępstwa
sąd również ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat oraz
świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie nie niższej
niż 5 000 zł. Poza karą pozbawienia wolności, osoba, która po raz kolejny popełniła
przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, musi wiedzieć, iż w
wyroku skazującym sąd zobowiązany jest do orzeczenia wobec niej dożywotniego
zakazu prowadzenia pojazdów i karę nie mniejszą niż 10 000 zł. Kara może być
również zastosowana wobec osoby, która prowadziła pojazd trzeźwa, ale miała
orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów – to kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolności! Pozostaje jeszcze kwestia osoby, która prowadzi samochód lub inny pojazd,
na które wymagane są uprawnienia, a wobec której starosta wydał decyzję o cofnięciu
uprawnień. Taka osoba popełnia również przestępstwo , za które można orzec karę
pozbawienia wolności do 2 lat i zakaz prowadzenia pojazdów od jednego roku wzwyż.
Pamiętajmy, że na każdym spoczywa obowiązek zapobiegania przestępstwom i
reagowaniu na nie. Dlatego zwracamy się z apelem, aby zdecydowanie reagować w
sytuacjach, gdy widzimy, że osoba pod wpływem alkoholu chce kierować samochodem.
Każdy może zapobiec przestępstwu , a może nawet tragedii ! O wzorowych postawach
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ludzi, którzy zatrzymali przestępców można przeczytać na stronie KPP Cieszyn „Nie
reagujesz-Akceptujesz!”
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