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POLICJANCI PRACOWALI NA MIEJSCU CZTERECH KOLIZJI DROGOWYCH
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sopockiej komendy pracowali na miejscu czterech kolizji drogowych, do których doszło wczoraj na terenie miasta. Przyczyną zdarzeń było m.in. nie
ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nie zachowanie bezpiecznej odległości. Na wszystkich sprawców kolizji policjanci nałożyli mandaty. Apelujemy do kierowców o ostrożną i rozważną jazdę!
Pamiętajmy o swoim zdrowiu i życiu, ale również o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.Wczoraj sopoccy policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu czterech kolizji drogowych, do
których doszło na terenie miasta. Około godziny 15.00 funkcjonariusze zostali powiadomieni o kolizji na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego i Kolberga. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że
39-letnia mieszkanka Gdańska kierując samochodem hyundai nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z kierującą mercedesem. Policjanci sprawdzili trzeźwość kobiet i ustalili, że były
trzeźwe. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a w związku z popełnionym przez 39-latkę wykroczeniem policjanci nałożyli na nią mandat karny w wysokości 500 zł. Funkcjonariusze wyjaśniali także
okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godz. 15.00 na Al. Niepodległości w Sopocie. Mundurowi ustalili, że 32-letnia kierująca oplem corsa jadąc lewym pasem w stronę Gdańska nie
zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu i uderzyła w jego tył. Zarówno 32-latka jak i 72-letni kierowca volkswagena golf nie odnieśli obrażeń i zdarzenie zakwalifikowane
zostało jako kolizja drogowa. Kierujący byi trzeźwi, a na sprawcę kolizji - 32-letnią mieszkankę Gdyni, policjanci nałożyli mandat karny. Policjanci ukarali także dwóch innych kierujących w wieku 55 i
59 lat za spowodowanie kolizji drogowych. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożną i rozważną jazdę! Zima to czas, kiedy musimy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować jazdę do
warunków i sytuacji zmieniających się na drodze. Utrzymujmy odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu oraz dostosujmy prędkość
do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy o swoim zdrowiu i życiu, ale również o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.
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