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Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 08. 11. 2009  do 06.00 hodin dne 09.  11. 2009 
 
7.56 – 3, Lupáčova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu protékající vody obytným 

domem. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o prasklou stoupačku. 
Jednotka vypnula přívod el. proudu a uzavřela hlavní uzávěr vody. Předáno Policii 
ČR. 

 
10.25 – 5, Vltavská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Jedna zraněná osoba předána do péče ZZS. Jednotka provedla 
protipožární zabezpečení, zasypala vyteklé provozní kapaliny sorbentem a předala 
místo případu TSK k zajištění úklidu komunikace. 

 
11.16 – 3, Libická   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku bez poškození těžce 

nemocné ženy. Žena nalezena při vědomí a předána do péče ZZS. 
 
13.27 – 16, Radotínská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu nálezu barelu s neznámou 

kapalinou. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o 5 litrů neznámé 
kapaliny uzavřené v barelu, který nebylo možno otevřít, na místě černé skládky. 
Životní prostředí ohroženo nebylo.  

 
14.01 – 4, U Pernštejnských  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 násilným vstupem z automobilového žebříku přes 

okno otevřela bytovou jednotku, ve které se nikdo nenacházel. Předáno volajícímu. 
 
14.39 – 20, Na svěcence   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu s lampou VO. Jedna osoba odvezena ZZS k ošetření před příjezdem 
jednotky na místo. Jednotka provedla protipožární zabezpečení a zasypala 
sorbentem vyteklé provozní kapaliny. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno 
Policii ČR. 

 
 
14.43 – 1, Hrad II. Nádvoří  
 -EPS- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci čidla EPS v restauraci Na 

baště. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach, jednotka 
nezasahovala. 

 
14.52 – 10, Bajkalská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala sorbentem vyteklé PHM z nezjištěného 

automobilu o rozměrech 2 x 2 metry. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno 
MP. 

 
15.01 – 18, Tupolevova   
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 -komunikace- 
 Jednotka HZS Metro vyprostila osobní vozidlo zaměstnance DP a.s. v areálu 

stanice metra Letňany. Předáno majiteli. 
 
16.53 – 5, Ostrovského 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala únik rtuti z lékařského teploměru. 

Jednotka odsála vývěvou celý objem rtuti z WC, kam byla nalita, a poučila 
uživatelku. Předáno Policii ČR. 

 
19.25 – 9, Na vysočanských vinicích  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Městské policii. 
 
20.33 – 12, Novodvorská  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou  požár motorového 

prostoru osobního automobilu BMW 730D. Z důvodů úplné kapotáže motorového 
prostoru nebylo přesně zjištěno poškození vozidla. Pravděpodobnou příčinou vzniku 
požáru byla porucha turba vozu.  

 Škoda:  50.000,-Kč 
  
21.13 – 8, Kobyliské náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
21.37 – 6, Malobřevnovská    
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou  požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Policie se 
nedostavila. 

 Škoda:  0,-Kč 
   


