POLICJA WIELKOPOLSKA
http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/210793,Jarocin-Odpowiedza-za-jazde-pod-wplywem.html
2019-11-14, 16:03

JAROCIN - ODPOWIEDZĄ ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM
Praktycznie doba po dobie jarocińscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wsiedli do swoich
samochodów na "podwójnym gazie". Jeden z nich był bez uprawnień do prowadzenia samochodów, a
drugi spowodował kolizję. Obaj odpowiedzą za jazdę w stanie nietrzeźwości, jeden dodatkowo za
spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.
5 lipca br., chwilę po godz. 16.00 dyżurny z Jarocina odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Kotlinie na ul. Kosińskiego.
Jak wynikało z informacji, samochód dostawczy, tuż przed przejazdem kolejowym zjechał do rowu. Na miejsce natychmiast
został skierowany patrol Ruchu Drogowego. Mundurowi szybko ustalili, że kierujący samochodem marki Peugeot Partner,
mieszkaniec gminy Jarocin, miał problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy i zapanowaniem nad swoim pojazdem, co
zakończyło się wjazdem do przydrożnego rowu. Przyczynę tego stanu wyjaśniło przeprowadzone na miejscu badanie stanu
trzeźwości 39-letniego kierowcy.
Badanie wykazało, że sprawca kolizji jechał na „podwójnym gazie”. Mężczyzna miał w sobie aż 3 promile alkoholu. Policjanci
ustalili ponadto, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo, w chwili
zdarzenia, przewoził pasażera. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat
pozbawienia wolności. Zatrzymany odpowie też za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i kierowanie samochodem
nie posiadając prawa jazdy.
Dwa dni później – 7 lipca, w Żerkowie, w ręce mundurowych został przekazany kolejny kierowca, który wykazał się brakiem
rozsądku i jakiejkolwiek wyobraźni. Był nim 22-letni obywatel Ukrainy, który w podróż samochodem marki Fiat Punto wybrał
się z „promilami”. Mężczyzna został zatrzymany dzięki obywatelskiej postawie mieszkańca gminy Żerków, który gdy
zorientował się, ze jadący przed nim kierowca może być nietrzeźwy, zmusił go do zatrzymania pojazdu i odebrał mu kluczyki.
22-latek nie posiadał przy sobie prawa jazdy.
Gdy wytrzeźwieje, odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat pozbawienia
wolności i zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi na terenie Polski przez minimum 3 lata. Obaj mężczyźni muszą liczyć
się również z wysokimi karami ﬁnansowymi - świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej.
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