
 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem 
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17. května 2010 
Ústí nad Labem 
Technická pomoc 
17.5. 8:12 Hasičská jednotka pomohla zdravotnické záchranné 
službě snést pacientku do sanitky v Sokolské ulici v Ústí nad 
Labem – Střekově. 
 
Územní odbor Teplice 
Otevření bytu 
16.5. 17:54 Hasičská jednotka otevřela byt v ulici Antonína 
Sochora v Teplicích, kde byla nemohoucí žena. Žena byla 
předána zdravotnické záchranné službě.  
 
Územní odbor Litoměřice 
Požár 
16.5. 17:24 Hasičská jednotka likvidovala požár odpadu 
v šachtě v Nádražní ulici v Litoměřicích. Požár byl 
zlikvidován v 18:15. 
 
Územní odbor Chomutov  
Záchrana osob 
16.5. 16:47 Hasičská jednotka a Vodní záchranná služba 
vytáhly pomocí člunů z vody dva lidi z převráceného 
katamaranu na nádrži Nechranice. 
 
 
 



Územní odbor Děčín 
Požár 
16.5. 15:27 Hasičské jednotky likvidovaly požár zahradní 
chatky na drážním pozemku v Děčíně – Novém Městě. Požár 
byl zlikvidován 16:08.  
 
Územní odbor Most 
Požár 
16.5. 10:42 Hasičská jednotka likvidovala požár plastového 
kontejneru v ulici Václava Řezáče v Mostě. Požár byl 
zlikvidován v 10:57. 
 Požár 
16.5. 8:53 Hasičská jednotka likvidovala požár plastového 
kontejneru v ulici Josefa Hory v Mostě.  Požár byl zlikvidován 
v 9:07. 
 
 Územní odbor Děčín 
Dopravní nehoda 
16.5. 6:54 Hasičská jednotka vyjela k dopravní nehodě 
osobního auta v Děčíně – Maxičkách. Auto narazilo do 
stromu. Dva lidé byla zraněni. Jednotka provedla protipožární 
opatření.  
 
Územní odbor Most 
Požár 
15.5. 23:24 Hasičská jednotka likvidovala požár plastového 
kontejneru v Moskevské ulici v Mostě. Požár byl zlikvidován 
v 23:34. 
 
 
 
 
 



Územní odbor Chomutov 
Požár 
15.5. 10:55 Sedm Hasičských jednotek vyjelo k požáru 
podkroví a střechy dvoupatrové budovy na Mírovém Náměstí 
v Chomutově. Na místě byli nalezeni dva zranění a jeden 
mrtvý člověk. Při zásahu byla použita automobilní plošina a 
žebříky. Požár byl lokalizován ve 12:36. Příčina a škoda jsou 
předmětem vyšetřování. 
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