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Strona znajduje się w archiwum.

KMZB KOLEJNY RAZ SKUTECZNA
Policjanci z drawskiej drogówki podczas sprawdzania miejsc wskazanych przez mieszkańców na
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zatrzymali kierowcę, który nie tylko był nietrzeźwy, ale
okazało się też, że jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze Szwecji. Inni
trzej kierowcy z kolei stracili prawo jazdy z powodu przekroczenia prędkości w obszarze
zabudowanym. To kolejne przypadki kiedy lokalna społeczność poprzez wykorzystanie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu kierowców
lekceważących przepisy ograniczenia prędkości.
Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Czaplinek. Policjanci nadzorowali ruch na odcinku wskazanym
jako zagrożony naruszeniami ograniczenia prędkości. W pewnym momencie uwagę mundurowych przykuł osobowy
mercedes. Pojazd został zatrzymany do kontroli. Wtedy okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy. Wydmuchał ponad 1,3
promila alkoholu.
Dalsze sprawdzenia ujawniły, że 44-letni mieszkaniec gminy Czaplinek jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania
za popełnione przez niego na terenie Szwecji przestępstwa gospodarcze. Mężczyznę czeka teraz postępowanie karne i
ekstradycja.
***
Wczoraj, 23.04.br., w miejscowości Baranów policjanci z puławskiej drogówki kontrolowali prędkość kierujących. Działania te
miały również związek z zaznaczaniem przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa tego miejsca jako
szczególnie niebezpiecznego ze względu na przekroczenia prędkości przez kierujących. Na zbyt szybkiej jeździe wpadło tam
dwóch kierowców.
Pierwszy z mężczyzn jechał pojazdem marki Mercedes i przekroczył prędkość o 61 km/h. Drugi z kierowców jechał
samochodem marki Honda z prędkością 116 km/h. Podobna sytuacja miała miejsce w Parchatce, gdzie kierowca również
jechał zbyt szybko. W przypadku przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h obligatoryjnie
zatrzymywane jest prawo jazdy. Z tego też powodu, wszyscy kierowcy, na trzy miesiące stracili uprawnienia do kierowania.
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http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html. Na stronie można sprawdzić jakie zagrożenia są
wskazywane w naszej okolicy jako uciążliwe lub samemu można takie zgłoszenie nanieść, każde z nich będzie weryﬁkowane
przez policjantów.
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