Serwis informacyjny KMP SOPOT
www.sopot.policja.gov.pl

ZŁAMAŁ DWA SĄDOWE ZAKAZY - PODSUMOWANIE WEEKENDU NA DRODZE
W weekend policjanci ruchu drogowego zatrzymali 52-letniego mieszkańca Sopotu, który kierował samochodem pomimo ciążących na nim dwóch sądowych zakazów kierowania pojazdami.
Funkcjonariusze wyeliminowali z dalszej jazdy także 39-latka. Mężczyzna kierował volkswagenem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Teraz kierowcy poniosą odpowiedzialność karną za złamanie
sądowych zakazów i jazdę w stanie nietrzeźwości.W miniony weekend sopoccy policjanci w trakcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym zatrzymali
kierowcę, który wsiadł za kierownicę auta pomimo ciążących na nim dwóch sądowych zakazów kierowania pojazdami. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ul. Łokietka. W wyniku
sprawdzenia w policyjnych bazach okazało się, że 52-letni mieszkaniec Sopotu kierując samochodem peugeot 207 złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów kategorii A, B, C, D, E i T, który wydał
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza. Zakaz ten obowiązywał od maja 2015 roku do maja 2019 roku. Ponadto kierowca złamał zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
wydany przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, który obowiązywał go do listopada 2018 roku. Funkcjonariusze ruchu drogowego uniemożliwili mieszkańcowi Sopotu dalszą jazdę. Teraz poniesie on
odpowiedzialność karną za złamanie sądowych zakazów.Policjanci z Sopotu udaremnili dalszą jazdę również 39-latkowi, który kierował volkswagenem w stanie nietrzeźwości. Pojazd zatrzymano do
kontroli drogowej w niedzielny poranek na Al. Niepodległości. W wyniku badania stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna ma w wydychanym powietrzu ok. promila alkoholu. Funkcjonariusze
zatrzymali mu prawo jazdy. Zgodnie z obowiązującym prawem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości sprawcy grozi do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i
wysoka grzywna.W miniony weekend sopoccy policjanci ruchu drogowego pracowali także na miejscu dwóch kolizji drogowych. Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali
dowody rejestracyjne kilku pojazdów, m.in. w związku z nadmiernie zużytym bieżnikiem opon i niesprawnym hamulcem postojowym oraz brakiem ważnych badań technicznych.
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