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WZMOŻONE KONTROLE W OSTATNI WAKACYJNY WEEKEND
Data publikacji 30.08.2008

Wzmożonych kontroli prędkości i trzeźwości mogą spodziewać się kierowcy w ostatni wakacyjny
weekend. Więcej patroli policyjnych można zauważyć na trasach wjazdowych, a także
wyjazdowych z miast i miejscowości turystycznych, a wszystko po to, aby wakacyjny wypoczynek
zakończył się bezpiecznie. Jak sygnalizują policjanci, nie ma żadnej taryfy ulgowej dla łamiących
przepisy.
Większa niż zwykle liczba policjantów czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich osób powracających do swoich domów
po letnim wypoczynku. Funkcjonariusze są obecni w najbardziej newralgicznych miejscach, na drogach wyjazdowych i
dojazdowych do miast, by w razie konieczności rozładowywać tworzące się korki.
Przez cały weekend kierowcy powinni spodziewać się zarówno kontroli tradycyjnych - przy użyciu ręcznych mierników
prędkości i fotoradarów, jak również kontroli kaskadowych - czyli kilku punktów kontrolnych nawet w niewielkiej
odległości od siebie.
Policjanci zapowiadają też, że do walki z nadmierną prędkością wykorzystują radiowozy z wideorejestratorami,
radiowozy zarówno oznakowane jak i nieoznakowane.
Funkcjonariusze zwracają uwagę przede wszystkim na prędkość i trzeźwość kierowców - przypominamy, że prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości może zakończyć się dwuletnim pobytem w więzieniu i utratą prawa jazdy nawet do 10
lat. Nie unikną odpowiedzialności i ci kierowcy, którzy będą wykonywać nieprawidłowo manewry na drodze czyli np.
wyprzedzać na trzeciego, jeździć bez zapiętych pasów czy przewozić dzieci bez fotelika.
Kierującym pojazdami policjanci przypominają, że prowadząc swój samochód odpowiadają nie tylko za własne
bezpieczeństwo, ale też za bezpieczeństwo swoich najbliższych. Apelują o jazdę z wyobraźnią, rozwagę i ostrożność. O
zaplanowanie swojego wyjazdu i powrót bez pośpiechu tak, aby bezpiecznie dojechać do celu.
Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w lipcu 2008 r.oraz w okresie styczeń-lipiec 2008 r. >>
Statystyki ostatnich weekendów wakacyjnych >>
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