KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CIESZYNIE
http://www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/244522,Kolejny-nietrzezwy-kierowca.html
2018-10-20, 08:00

KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA…
Nie ma chyba dnia, by policjanci cieszyńskiej komendy nie zatrzymali kierującego po użyciu alkoholu
lub będącego w stanie nietrzeźwości. Od początku roku policjanci udaremnili dalszą jazdę 324
nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających użytkownikom dróg. Część z nich
dzięki właściwej reakcji obywateli. W niedzielę w ręce mundurowych wpadł 36-latek kierujący
renaultem, który „wydmuchał” 3,5 promila alkoholu. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę
na drodze!
Pamiętaj!
Dziwne zachowanie kierowcy na drodze może świadczyć o tym, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych. W takim wypadku niezwłocznie powiadom policję. Zadzwoń pod numer 112. „
Powstrzymaj pijanego kierowcę” !

W nocy z soboty na niedzielę dyżurny cieszyńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkańca, który
poinformował, że jedzie przed nim najprawdopodobniej nietrzeźwy kierujący. Zgłaszający na bieżąco przekazywał informacje,
gdzie znajduje się nietrzeźwy. Już po chwili policjanci zespołu patrolowego cieszyńskiej komendy na ul.Stawowej w Cieszynie
zatrzymali wskazane auto. Jak się okazało renaultem kierował 36-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna przejechał kilkaset
metrów. Mundurowi sprawdzili stan jego trzeźwości . Wynik badania na alkomacie wykazał w jego organizmie ponad 3,5
promila alkoholu. W dodatku nietrzeźwy kierowca nie posiadał przy sobie dokumentów. Za popełnione przestępstwo może
trafić do więzienia nawet na dwa lata.
Od początku roku policjanci cieszyńskiej komendy oraz komisariatów na drogach naszego powiatu zatrzymali
324 kierujących będących w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Dlatego apelujemy, aby po
wypiciu alkoholu nie prowadzić żadnego pojazdu, samochodu, motocykla, czy nawet roweru. Kierowanie
wszelkimi pojazdami na tzw. podwójnym gazie jest zabronione przepisami prawa, zagraża życiu i zdrowiu
kierującego oraz stwarza zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Brak rozsądku i wyobraźni wśród
kierowców wielokrotnie prowadził do tragedii.
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 ludzi, którzy zatrzymali przestępców można przeczytać na
stronie KPP Cieszyn „Nie reagujesz-Akceptujesz!”
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