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NIETRZEŹWI KIEROWCY ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM
3 nietrzeźwych kierowców wpadło w ręce nyskich policjantów w miniony weekend. Oprócz stanu w
jakim prowadzili pojazdami, jeden z nich posiadał zakaz prowadzenia pojazdów, a drugi nie
zatrzymał się do kontroli po przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym. Dodatkowo nie
posiadała uprawnień do kierowania. Za swoje zachowanie odpowiedzą tera przed sądem.
Podczas minionego weekendu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nysie zatrzymali aż 3 kierujących, którzy
zdecydowali się wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu.
Do pierwszego zatrzymania doszło 5 października na trasie Goświnowice – Nysa. Wtedy to funkcjonariusze nyskiej drogówki
zatrzymali do kontroli osobowe daewoo. Kierowcą auta był 36-letni mieszkaniec gminy Otmuchów. Mundurowi zbadali jego
stan trzeźwości. Wynik badania pokazał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kiedy funkcjonariusze sprawdzili
uprawnienia okazało się, że kierowca straciła je wcześniej, również za kierowanie pod wpływem alkoholu. Sądowy zakaz
kierowania pojazdami miał skończyć się dopiero w 2021 roku.
Tego samego dnia na trasie Nysa – Biała Nyska policjanci zatrzymali do kontroli kierującą osobowego volkswagena.
Mundurowi wyczuli od niej woń alkoholu. 59-letnia mieszkanka powiatu nyskiego została przebadana na jego zawartość.
Badanie wykazało, że kierująca jest pijana. Miała blisko promil alkoholu w organizmie.
Kolejny nietrzeźwy kierowca, 7 października po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 19 km/h w miejscowości Sidzina
(obszar zabudowany) nie zatrzymał się do kontroli drogowej, pomimo podania przez funkcjonariuszy sygnałów do
zatrzymania. Policjanci natychmiast ruszyli za nim. Po przejechaniu kilku kilometrów samochód zatrzymał się. Jak się okazało,
kierowcą auta była 26-letnia mieszkanka gminy Niemodlin, która nie posiadała uprawnień do kierowania. Dodatkowo po
przebadaniu na stan trzeźwości okazało się, że w organizmie ma blisko 1,5 promila alkoholu.
Teraz nietrzeźwi kierujący, za wszystkie swoje przewinienia odpowiedzą przed sądem. Za kierowanie pod wpływem alkoholu
grozi do 2 lat pozbawienia wolności wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Za kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeźwości w przypadku kiedy było się już za to wcześniej karanym, grozi nawet do 5 lat więzienia.
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