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Policjanci katowickiej drogówki podsumowali działania kontrolno – prewencyjne „Kaskadowy
pomiar prędkości”. Tylko w ich trakcie ponad 350 kierujących przekroczyło dozwolona prędkość,
a 7 utraciło swoje prawo jazdy za przekroczenie jej o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.
Ujawniono dwóch nietrzeźwych kierujących i jedną osobę poszukiwana przez wymiar
sprawiedliwości. Za zły stan techniczny pojazdów i za brak badań zatrzymano aż 15 dowodów
rejestracyjnych.

W trakcie całodziennych działań kontrolno – prewencyjnych „Kaskadowy pomiar prędkości”. prowadzonych na terenie
nie tylko Katowic, ale całego kraju, policjanci skupiali się na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Celem przedsięwzięcia było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych,
stanowiących główne ciągi komunikacyjne. Z przeprowadzonych analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
jednoznacznie wynika, że niedostosowanie prędkości do panujących warunków to jedna z najczęstszych przyczyn
zdarzeń drogowych. Katowicka drogówka już od wczesnych godzin rannych kontrolowała kierujących w miejscach, gdzie
najczęściej nie stosują się do obowiązującej prędkości. Kontrole prowadzone również były we współpracy z policjantami
z Mysłowic, Chorzowa i Mikołowa na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole
ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi. Policjanci w czasie akcji wykorzystywali
wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości, w tym pojazdy wyposażone w wideo rejestratory. W działaniach
udział wzięli również policjanci katowickiej grupy SPEED. Mundurowi oprócz sprawdzania prędkość, z jaką poruszali się
kierowcy, kontrolowali również ich stan trzeźwości, a także zwracali uwagę na stan techniczny i wyposażenie
samochodu oraz wymagane dokumenty. Podczas działań na terenie Katowic policjanci ujawnili aż 359 przekroczeń
prędkości z czego aż 312 popełniono w rejonie przejść dla pieszych. 7 kierujących utraciło swoje prawo jazdy za
przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W trakcie działań katowiccy policjanci ujawnili
dwóch nietrzeźwych kierujących. Na ulicy Agnieszki zatrzymany został 37-letni mieszkaniec Katowic, który kierował
oplem vectrą mając 2,26 promila alkoholu w organizmie oraz sadowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Natomiast na ulicy Górniczego stanu zatrzymany został 32-letni bielszczanin, który mając 0,84 promila alkoholu w

organizmie kierował samochodem marki Peugeot. W trakcie działań, które trwały do godziny 22.00 policjanci
katowickiej drogówki zatrzymali również osobę poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. W wyniku przeprowadzonych
kontroli mundurowi zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych. Powodem zatrzymania dokumentów był brak aktualnych
badań technicznych lub zły stan pojazdu. Kolejne działania wkrótce.

