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KIEROWCY, NOGA Z GAZU!
Data publikacji 09.07.2020

Funkcjonariusze kędzierzyńsko-kozielskiego ruchu drogowego działając w ramach grupy ,,SPEED’’
w tym roku zatrzymali prawo jazdy 57 kierowcom. Osoby te w obszarze zabudowanym
przekroczyły dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Przypominamy, że nadmierna prędkość to
wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, dlatego apelujemy o rozwagę i stosowanie się do
ograniczeń prędkości.
Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich
skutków. Nadmierna prędkość lub niedostosowanie jej do panujących warunków drogowych, niesie za sobą zagrożenie
nieopanowania pojazdu, a w konsekwencji spowodowania wypadku. W istotny sposób wpływa także na rozmiar obrażeń
uczestniczących w zdarzeniu osób.
Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych
kędzierzyńsko-kozielscy policjanci z grupy SPEED każdego dnia eliminują drogowych piratów. Funkcjonariusze przy
wykorzystaniu nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami, szczególnie przyglądają się kierowcom, którzy
ignorują ograniczenia prędkości.
Patrole te są kierowane przede wszystkim w miejsca gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu
drogowego. Do ich wytypowania brane są pod uwagę wszystkie uzyskane informacje, również te z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Od początku tego roku funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 57 kierowcom, którzy w obszarze zabudowanym
przekroczyli dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h.
Jedną z osób, której zatrzymano prawo jazdy była 41-letnia kierująca citroenem. Kobieta pod koniec kwietnia, w
obszarze zabudowanym przekroczyła prędkość o 75 km/h. Mieszkanka Kędzierzyna-Koźla na obowiązującej
„czterdziestce” jechała z prędkością 115 km/h.
W połowie maja funkcjonariusze zatrzymali także prawo jazdy 45-letniej kierującej volkswagenem. Kobieta w
Pawłowiczkach na DK38 w miejscu gdzie była dozwolona prędkość do 50 km/h miała na liczniku 128 km/h.
Prawo jazdy kat. AM, B1 i B na 3 miesiące stracił także 22-kierowca mercedesa. Pod koniec maja mężczyzna w
obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o 69 km/h. Mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla na obowiązującej
„pięćdziesiątce” jechał z prędkością 119 km/h.
Pod koniec czerwca funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 25-letniemu kierowcy audi. Mężczyzna w Kędzierzynie-Koźlu
na ul. Mostowej w obszarze zabudowanym gdzie dozwolona prędkość wynosi 60 km/h jechał 134 km/h.
Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, dlatego apelujemy o rozwagę i
stosowanie się do ograniczeń prędkości na drodze.

