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ZAREAGOWALI I UJĘLI NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ
Wczoraj o godzinie 00.30 policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który w wydychanym powietrzu miał ponad dwa promile alkoholu. Ponadto 22-latek z
Gdańska wsiadł za kierownicę pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia samochodów. Pijany kierowca próbował również wprowadzić w błąd
interweniujących wobec niego policjantów co do swojej tożsamości, podając dane swojego brata. Mężczyzna trzeźwieje w policyjnej celi, już wkrótce usłyszy
zarzut kierowania samochodem po pijanemu oraz niestosowania się do sądowego zakazu.Wczoraj o godzinie 00.30 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że
na stacji paliw przy ul. Kartuskiej kilku mężczyzn ujęło nietrzeźwego kierowcę mercedesa. Na miejsce natychmiast skierowano najbliższy patrol ruchu
drogowego. Policjanci w rozmowie ze zgaszającymi interwencję mężczyznami dowiedzieli się, że przed chwilą ujęty przez nich mężczyzna przyjechał na stację
mercedesem, wysiadł z niego, na stacji zrobił zakupy, wrócił do auta i próbował nim odjechać.Dzięki zdecydowanej reakcji świadków tego przestępstwa
mężczyzna został przez nich ujęty i pomimo agresywnego zachowania przytrzymywany do czasu przyjazdu mundurowych.Policjanci zatrzymali 22-letniego
mieszkańca Gdańska i sprawdzili jego trzeźwość. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad dwa promile alkoholu. Kierowca mercedesa nie miał przy
sobie żadnych dokumentów wymaganych przy kontroli drogowej i próbował wprowadzić w błąd interweniujących policjantów co do swojej tożsamości, podając
dane brata. Policjanci od razu zorientowali się, że mężczyzna kłamie i szybko ustalili jego prawdziwe dane, które sprawdzili w policyjnej bazie. Okazało się, że
22-latek ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów do 2020 roku, za to, że w przeszłości kierował samochodem po pijanemu.22-latek trafił do
policyjnej celi, a samochód odholowano na policyjny parking. W najbliższym czasie mężczyzna zostanie przesłuchany. Śledczy przedstawią mu
najprawdopodobniej zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu.Za wprowadzenie w błąd
funkcjonariuszy co do swojej tożsamości 22-latek został ukarany 500 złotowym mandatem karnym.Policjanci dziękują mężczyznom, za zdecydowaną postawę i
szybką reakcję na przestępstwo. Dzięki nim być może nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.Nietrzeźwi kierowcy są dużym zagrożeniem dla
Ciebie i Twoich bliskich. Dlatego, jeżeli masz podejrzenie, że widzisz nietrzeźwego kierowcę, natychmiast poinformuj o tym dyżurnego Policji. We wskazane
miejsce natychmiast skierowany zostanie patrol.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za złamanie sądowego zakazu może grozić do 3 lat
pozbawienia wolności.
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