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DZIAŁANIA DROGÓWKI W SOPOCIE
W miniony weekend sopoccy policjanci prowadzili na ulicach miasta działania w ruchu drogowym pod nazwą „Pasy” i „Prędkość”. Dziś od godzin porannych mundurowi wspólnie z kolegami z Gdyni
prowadzą międzypowiatowe działania „Trzeźwość i Prędkość”. W godzinach popołudniowych wspólnie prowadzić będą działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy” i "Bezpieczny Rowerzysta".Piątek
jest dniem, w którym występuje znacznie zwiększone natężenie ruchu związane z wyjazdami weekendowymi. Między innymi z tego powodu, w piątek 6 lipca br., pomorscy policjanci przeprowadzili
działania „Pasy". Celem akcji było ograniczenie tragicznych następstw zdarzeń drogowych oraz egzekwowanie od kierujących i pasażerów jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń
do przewożenia dzieci. W trakcie działań sopoccy policjanci odnotowali kilkadziesiąt wykroczeń w ruchu drogowym, z czego w 21 przypadkach wykroczenia dotyczyły niekorzystania z pasów
bezpieczeństwa.W sobotę i niedzielę funkcjonariusze prowadzili działania „Prędkość”. Ich głównym celem było zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu nieprzestrzegania
prędkości oraz egzekwowanie od kierujących stosowania się do ograniczeń prędkości. Podczas prowadzonej akcji sopoccy mundurowi przypominali także kierowcom o zagrożeniach, jakie niesie za
sobą nadmierna prędkość. W trakcie działań policjanci drogówki odnotowali naruszenia popełnione przez uczestników ruchu. Przypominamy, że przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50
km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Policjant może także nałożyć mandat karny w wysokości 500 zł. Konto kierowcy zostanie zasilone dziesięcioma
punktami karnymi.Dziś, 10 lipca, od godzin porannych policjanci z wydziału ruchu drogowego sopockiej komendy wspólnie z kolegami z Gdyni prowadzą działania „Trzeźwość i Prędkość” W
godzinach popołudniowych wspólnie prowadzić będą działania pod nazwą „Bezpieczny Pieszy” i „Bezpieczny Rowerzysta”. Celem dzisiejszych działań jest ograniczenie ilości zdarzeń drogowych
spowodowanych nadmierną prędkością, brawurą jazdy kierujących pojazdami oraz wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierujących. Mundurowi zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców
w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyjrzą się, czy piesi nie łamią przepisów. Policjanci przypominać też będą o prowadzonych przez Policję akcjach „Patrz i słuchaj" oraz „Jednośladem
bezpiecznie do celu". Działania potrwają do godziny 22.00.
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