
Svodka událostí od 00:00 hod. do 24:00 hod.  
za den 08.11.2009 

 

Únik oleje na vozovku v Písku - PI 
Dne 8.11. 2009 v 0.51 hod. vyjela jednotka SDHO Písek s CAS 20 Scania k odstranění úniku 
oleje na vozovce v Harantově ulici v Písku. Jednotka uniklé provozní náplně zlikvidovala 
pomocí sorbentu. V 1.35 hod. se jednotka vrátila na základnu. 
 
Planý poplach Milevsko – PI 
Dne 8.11. 2009 ve 3.16 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek PS Milevsko s CAS 15 
Mercedes k hlášenému požáru v Domu kultury v Milevsku. Na místě bylo zjištěno, že se 
jedná o planý poplach. Ve 3.27 hod. se jednotka vrátila na základnu. 
 
Dopravní nehoda Novosedly - ST 
Dne 8.11. 2009 v 10.15 hod. vyjela jednotka HZS JčK ÚO Strakonice CPS Strakonice 
s technikou RZA 1 – Nissan a CAS 20 - Scania k dopravní nehodě osobního automobilu mezi 
obcemi Novosedly a Štěchovice na silnici č. 172. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 
dopravní nehodu osobního automobilu Volkswagen Golf, které se nachází částečně mimo 
vozovku po nárazu do stromu. Při nehodě byly zraněny dvě osoby. Na místě jednotka 
provedla vyproštění jednoho zraněného z vozu ve spolupráci s ZZS. Na místě byla přítomna 
Policie ČR. Jednotka provedla nezbytná opatření proti vzniku požáru, úniku provozních 
kapalin a odstranění následků dopravní nehody. Jednotka se ve 13.55 hod. vrátila na základnu. 
 
Požár hospodá řského stavení Krsice – PI 
Dne 8.11. 2009 v 15.06 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek CPS Písek s technikou CAS 
20 Scania a CAS 32 T 815 k požáru hospodářského stavení v obci Krsice. Zároveň byla 
povolána jednotka SDHO Mirovice s CAS 16 Š  706 a CAS 32 T 815, jednotka Čimelice 
s CAS 20 Š  706 a na místo se dostavila i jednotka SDHO Rakovice. Na místě bylo zjištěno, 
že je požárem zasažena střecha o velikosti cca 30x10 m. Jednotka provedla lokalizaci v 15.35 
hod. a likvidaci požáru ve 23.12 hod. Ustájená zvířata byla evakuována před příjezdem první 
jednotky PO. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Předběžně byla stanovená škoda 3.500.000,- Kč 
a uchráněné hodnoty jsou 3.000.000,- Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření. Jednotka na 
místě spolupracovala s Policií ČR a pracovníky fa. E-ON. Ve 23.39 hod. se jednotka z CPS 
Písek vrátila na základnu. Na místě zůstala JSDHO Čimelice na dohlídku do rána. 
     
Požár elektroinstalace Písek – PI 
Dne 8.11. 2009 v 15.13 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek CPS Písek s technikou CAS 
24 – Liaz k požáru elektroinstalace v panelovém domě v ulici Vinařického. Zároveň byla 
povolána jednotka SDHO Písek s CAS 20 Scania. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár 
svorkovnice na elektrorozvaděči a části kabeláže. Došlo k samovolnému uhašení požáru před 
příjezdem jednotky. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Předběžně byla stanovená škoda 3.000,- 
Kč a uchráněné hodnoty jsou 1.000.000,- Kč. Jednotka na místě spolupracovala s Policií ČR a 
pracovníky fa. E-ON. V 16.09 hod. se poslední jednotka vrátila na základnu. 
 
 



TP - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - ČB 
V 19:28:07 vyjížděla technika:RZA - Mercedes, v obci České Budějovice, M. Chlajna na 
otevření bytu. Návrat poslední jednotky v 20:23:20. 
 
DN - VYPROŠTĚNÍ OSOB - JH  
V 20:46:09 vyjížděla technika:CAS 20 - Iveco, v obci Lásenice k dopravní nehodě 1 osobního 
vozidla. Návrat poslední jednotky v 23:55:54 
 
Dopravní nehoda Selibov - PI 
Dne 8.11. 2009 ve 21.37 hod. vyjela jednotka HZS JčK ÚO Písek CPS Písek s technikou 
RZA 1 – Nissan a jednotka SDHO Písek s CAS 20 Scania k dopravní nehodě osobního 
automobilu u obce Selibov na silnici č. 20. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dopravní 
nehodu osobního automobilu Fiat Regata, které se nachází mimo vozovku. Po nárazu do 
stromu byla zraněna jedna osoba. Na místě byla přítomna Policie ČR a ZZS Písek. Jednotka 
provedla nezbytná opatření proti vzniku požáru, úniku provozních kapalin a odstranění 
následků dopravní nehody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


