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Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w miniony weekend
zatrzymali mężczyznę, który wsiadł za kierownicę samochodu mimo orzeczonych przez sąd
zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów. Dodatkowo mężczyzna był pod wpływem alkoholu i
narkotyków. Śledczy z warszawskiej Ochoty przedstawili zarzuty 27-latkowi za popełnione
przestępstwo. Wobec mężczyzny zastosowano dozór Policji.
Policjanci z drogówki Komendy Stołecznej Policji pełniący służbę na Ochocie przy ulicy Żwirki i Wigury zatrzymali do
kontroli luksusowego Mercedesa, w którym znajdowały się dwie osoby. 27-letni kierowca został poddany badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat pokazał prawie promil alkoholu. Policjanci wydali mężczyźnie
polecenie zgaszenia silnika w pojeździe. Mężczyzna się nie zastosował i gwałtownie ruszył z miejsca kontroli drogowej.
Rozpoczął się pościg ulicą Żwirki i Wigury. Następnie pojazdy wjechały w ulicę Wawelską. 27-latek, skręcając w aleję
Niepodległości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy element między jezdniami stanowiący podziemne
przejście. Funkcjonariusze, którzy prowadzili pościg zauważyli w Parku Pole Mokotowskie pasażerkę Mercedesa, która
oddalała się z miejsca zdarzenia. 27-letni kierowca wyszedł z samochodu i próbował się schować na przystanku
autobusowym.
Policjanci uczestniczący w pościgu zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do komendy na Ochocie. W trakcie czynności
okazało się, że 27-latek znajduje się pod wpływem narkotyków oraz posiada dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Pojazd, którym mężczyzna uciekał został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Przy 27latku zabezpieczono gotówkę na poczet przyszłych kar. Mężczyzna po wykonaniu czynności został doprowadzony do
policyjnego aresztu. 24-letnia pasażerka nie ucierpiała w zdarzeniu.
Po wytrzeźwieniu śledczy z warszawskiej Ochoty przedstawili 27-latkowi zarzut prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzeźwości oraz znajdując się pod wpływem środka odurzającego. Niestosowania się do zakazów prowadzenia
pojazdów mechanicznych oraz niewykonania polecenia funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji do zatrzymania pojazdu. Wobec mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 27latkowi za popełnione przestępstwa może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.
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