
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Ve čtvrtek 3. června 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 18 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, 
nebyla zraněna žádná osoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  2 události 
 
Požár domku ve Stružnici 
Ve čtvrtek 3. června 2010 ve 13:42 byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár domku ve 
Stružnici – Stráži u České Lípy. Na místo byli vysláni profesionální hasiči HZS LK ze stanice 
Česká Lípa spolu s dobrovolníky ze Stružnice – Jezvé a České Lípy – Staré Lípy celkem 
s pěti cisternovými vozy a jedním automobilovým žebříkem. V době příjezdu první jednotky 
již probíhalo intenzivní hoření a požárem byly zachváceny všechny hořlavé předměty 
v objektu. Uvnitř se nenacházely žádné osoby. Po dohodě s majitelem hasiči nechali objekt 
kontrolovaně dohořet a na ochranu okolí byly nasazeny 4 vodní proudy. Zásah hasičů byl 
ukončen krátce před sedmnáctou hodinou. Dle majitele požár způsobil škodu ve výši 1,5 mil. 
Kč. Příčinou byl zapnutý elektrický přímotop v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů. 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  2 události 
 
 

Území okresu Liberec:  13 událostí 
 
Deštivé dopoledne 
Ve čtvrtek 3. června 2010 během dopoledne jednotky požární ochrany opět vyjížděly 
k událostem spojených s dešťovými srážkami, a to celkem v 8 případech. Jednalo se o 
odčerpávání vody ze zatopených prostor budov a o uvolňování vodotečí a kanalizací 
v obcích Stráž nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Nové Město pod Smrkem, Habartice, Nová 
Ves u Chrastavy, Chrastava a Bílý Potok pod Smrkem. 
 
 

Území okresu Semily:  1 událost 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 

požáry 1 

pomoc při dopravních nehodách 4 

technická a technologická pomoc 8 

záchrana osob a zvířat 2 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 3 

odstraňování následků živelních pohrom  

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 0 


