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Tisková zpráva
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
V úterý 31. srpna 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 10
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, které si vyžádaly zásah hasičů, byly
zraněny 2 osoby.
požáry
pomoc při dopravních nehodách
technická a technologická pomoc
záchrana osob a zvířat
únik ropných produktů a nebezpečných látek
odstraňování následků živelních pohrom
ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj.
planý poplach

0
3
4
0
3
0
0
0

Území okresu Česká Lípa: 2 události
Z havarovaného kamionu vyteklo přes 200 litrů nafty
V úterý 31. srpna 2010 ve 14:43 hodin byla na operační středisko HZS Libereckého kraje
ohlášena dopravní nehoda nákladního vozu s návěsem na silnici č. I/9 v části Nový Berštejn
na území obce Dubá.
Jednotka dobrovolných hasičů z Dubé našla v příkopu u silnice havarovaný kamion zn. Man
s návěsem, který převážel klády. Vůz ležel převrácený na boku a náklad dřeva byl vysypaný.
Zraněný řidič byl již v péči zdravotnické záchranné služby.
Hasiči odpojili autobaterii a vůz zabezpečili proti vzniku požáru. U nákladního vozu došlo
k proražení nádrže s 800 litry nafty a vany s motorovým olejem. Ropné látky vytekly do
příkopu a částečně i na komunikaci. Z důvodu rozsypaného dřeva se nebylo možné dostat
k nádrži vozu a utěsnit ji. Hasiči unikající ropné látky ohradili a zasypali sorbentem. Poté
předali místo policistům. O další úklid se postaral správce komunikace.

Území okresu Jablonec nad Nisou: 1 událost
Území okresu Liberec: 7 událostí
Vůz narazil do stromu u silnice
V úterý 31. srpna 2010 po 18. hodině čelně narazil osobní vůz do stromu u silnice č. I/13 u
obce Dětřichov. Řidič vozu utrpěl zranění. Událost byla ohlášena Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje operačním střediskem zdravotnické záchranné služby.
Profesionální hasiči ze stanice Raspenava spolu s dobrovolnými kolegy z Frýdlantu zajistili
vůz proti vzniku požáru. O zraněného řidiče se postarali záchranáři zdravotnické služby.
Nedaleko, také mimo komunikaci, byl nalezen další havarovaný vůz.

Území okresu Semily: 0 událostí
por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

