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Dzień będzie coraz krótszy, szybciej będzie zapadał zmrok, już niedługo zmieni się pora roku.
Nie zmieni się jednak przepis mówiący o obowiązku posiadania i noszenia elementów odblasków
przez pieszych. Policjanci z mińskiej drogówki zapowiadają, że będą konsekwentnie i stanowczo
egzekwować respektowanie przepisów prawa przez pieszych, poruszających się po zmierzchu bez
odblasków. Funkcjonariusze przypominają, że za brak odblasku mogą ukarać grzywną w formie
mandatu karnego, kwotą nawet do 500 złotych.
Od 31 sierpnia ubiegłego roku na stronie internetowej mińskiej komendy oraz w
lokalnych mediach, wielokrotnie pojawiał się
policyjny apel dotyczący
obowiązkowego noszenia elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem
zabudowanym po zmroku. Podczas wielu tez spotkań proﬁlaktycznych z młodzieżą,
przypominano o obowiązku noszenia elementów odblaskowych, bez względu na
wiek.
Policjanci zapowiadają, że teraz będą bardziej wymagający, gdyż do tej pory
Elementy
pouczali wiele osób, z których nie wszyscy poważnie podeszli do próśb i apeli o odblaskow
e
noszenie odblasków. Tym razem zapowiadają stanowcze egzekwowanie przepisów
prawa poprzez nakładanie grzywien w formie mandatów karnych.
Koszt zakupu zwykłego odblasku bywa czasami niewielki, a jego obecność na
ubraniu pieszego bez wątpienia poprawia jego bezpieczeństwo. Idąc właściwą
strona drogi, będąc oświetlonym, jest się zauważanym przez nadjeżdżający pojazd
już z dalszej odległości.
Dlatego policjanci zapowiadają, że stosowanie odblasków zarówno przez dzieci, młodzież, jak i dorosłych powinno stać
się powszednie, a ich posiadanie powinno być zgodne z tym co wprowadzono w zapisach prawa o ruchu drogowym od
dnia 31 sierpnia 2014 roku:
„OBOWIĄZEK NOSZENIA ODBLASKÓW POZA TERENEM ZABUDOWANYM PO ZMIERZCHU, DLA TYCH KÓRZY
IDĄ JEZDNIĄ LUB POBOCZEM, BEZ WZGLĘDU NA WIEK”.
Policjanci będą podczas patroli zwracać uwagę na wszelkie zachowania pieszych, które mogą narazić nie tylko ich na
niebezpieczeństwo, ale też na takie sytuacje z udziałem pieszych, które mogą powodować zagrożenia w ruchu
drogowym.
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