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Dne 19.května 2010 vyjížděli profesionální a dobrovolní  hasiči z Olomouckého kraje  

celkem k 33  událostem (2 události  trvají z předchozích dnů) , při nichž řešili  : 

 

Požáry  

 

Olomouc,Smetanova ul. - v 1.48 hodin byl nahlášen požár lampa pouličního osvětlení. 

Vyslaná jednotka z požární stanice Olomouc na místě uhasila v 1.56 hodin vědrem vody 

spadlý hořící plastový kryt .Příčina požáru a vzniklá škoda je ve vyšetřování. 

 

Olomouc,Ladova ul. - ve 3.19 hodin byl nahlášen požár dřevěné chatky v zahrádkářské 

osadě.V době příjezdu první jednotky hasičů byla celá chatka v plamenech.Požár likvidovaly 

jednotky z požární stanice Olomouc a dobrovolná jednotka z Černovíra ve 4.12 hodin.Vzniklá 

škoda byla odhadnuta na 10 tis.Kč. pro stanovení příčiny vzniku požáru byly určeny 3 

verze,které se prověřují. 

 

Senice na Hané,zastávka ČD - požár odpadu na volném prostranství vzniklý v 9.08 hodin 

likvidovala dobrovolná jednotka hasičů ze Senice na Hané v 9.39 hodin.Škoda nevznikla. 

 

Domašov nad Bystřicí - v 19.13 hodin byl nahlášen požár komína. Požár uhasila dobrovolná 

jednotka z Domařova n.B.  a vyčištění komína provedla jednotka z požární stanice ve 

Šternberku v 19.58 hodi.Škoda nevznikla.Příčinou vzniku požáru bylo zanedbání povinnosti 

pravidelného čištění komína. 

 

Oskava ,okr.Šumperk. - ve 20.56 vznikl požár textilního stroje umístěný v jednopodlažním 

objektu  organizace CNN Oskava. K zásahu byly vyslány jednotky profesionálních  hasičů ze 

Šumperka a  Uničova a jednotky dobrovolných hasičů z Oskavy, Libiny.Požár byl uhašen 

zaměstnanci pomocí ručních hasících přístrojů před příjezdem hasičů.Tito pak provedli 

odvětrání objektu . Výše vzniklé škody a příčina vzniku požáru se vyšetřuje. 

 

 

Dopravní nehodu 

Olomouc,ul.Kosmonautů - ve 14.38 hodin střet chodce s tramvají  se zraněním. Jednotka 

provedla likvidaci následků nehody. 

 

 

Technické pomoci  

 

20 událostí  v souvislosti s protipovodňovými opatřeními :  

16 čerpání vody ze zaplavených prostor, 

1   výjezdy k  monitoringu vodního toku, 



2   soustředění sil a prostředků, 

1   případy dovozu vody pro technologii. 

 

5 technických pomocí nesouvisející s povodní: 

2 události odstraňování  překážek na komunikacích 

5 různých neopakujících se technických pomocí 

 

 

2 případy planého výjezdu jednotek 

Ing. Jaroslav Hrubý 

pověřen podáváním informací  
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mobil: 602 511 447  
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