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W weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakwie podjęli
ponad 1207 interwencji wobec uczestników ruchu drogowego. Zatrzymano 3 nietrzeźwych
kierujących, 12 uprawnień do kierowania pojazdem i 26 dowodów rejestracyjnych. Łącznie za
wykroczenia nałożono aż 961 mandatów karnych, pouczono 122 osoby oraz sporządzono 38
wniosków do sądu o ukaranie.
Za nami kolejny weekend, który często wiąże się ze zwiększonym ruchem na krakowskich drogach, dużą grupą osób
zmotoryzowanych, którzy wykorzystując chwilę wolnego oraz poprawę pogody wyruszają w dłuższe trasy poza miasto,
czy na weekendowe zakupy do galerii handlowych. W tym czasie o nasze bezpieczeństwo na drogach dbają policjanci z
krakowskiej drogówki. Reagują na popełniane przez uczestników ruchu drogowego wykroczenia, zwracają uwagę na
stan techniczny pojazdów i kontrolują stan trzeźwości kierowców. Policjanci nie mają taryfy ulgowej dla piratów
drogowych łamiących ograniczenia prędkości, czy wyprzedzających „na trzeciego”. Należy jednak pamiętać, że nawet
najlepiej przeprowadzone i zorganizowane działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu uczestnikowi
bezpieczeństwa. Możemy zapewnić sobie je sami przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i stosując
odpowiednią kulturę jazdy.
W miniony weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podjęli wobec
uczestników ruchu drogowego ogółem 1207 interwencji, z czego 49 dotyczyło pieszych, którzy zazwyczaj przekraczali
jezdnię w miejscu niedozwolonym, niestosowali się do sygnalizacji, czy nie zachowując ostrożności wchodzili na ulicę
przed jadący pojazd. Interwencje wobec kierujących pojazdami dotyczyły głównie przekroczeń prędkości – to 782
interwencje, z czego 7 osobom zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdem za przekroczenie prędkości w
obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h/. Duża ilość podjętych interwencji wobec kierowców dotyczyła również
niestosowania się przez nich do sygnalizacji świetlnej, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu, czy
wyprzedzania innego pojazdu bezpośrednio przed nim. Mundurowi łącznie zatrzymali 12 uprawnień do kierowania
pojazdem i 26 dowodów rejestracyjnych z powodu niewłaściwego stanu technicznego samochodów, lub braku
odpowiednich badań technicznych. Ujawnili również 3 nietrzeźwych kierujących.
W sumie za popełnione wykroczenia policjanci krakowskiej drogówki nałożyli 961 mandatów karnych, w tym 20 wobec
pieszych, pouczyli 122 osoby oraz sporządzili 38 wniosków o ukaranie do sądu.
Pamiętaj! Na drodze zachowaj szczególną ostrożność i rozwagę! Nie zapominaj o bezpieczeństwie swoim, swoich
bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Pośpiech, brawura, nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu,
czy nieustąpienie pierwszeństwa, to najczęstsze przyczyny, które prowadzą do tragedii na drodze.

