
Svodka událostí od 00:00 hod. do 24:00 hod.  

za den 02.09.2010 
 

DN - ÚKLID VOZOVKY - ČB 

V 01:54 hod. vyjela jednotka z PS Suché Vrbné s technikou TA 2-Mercedes do obce České 

Budějovice, ulice Rudolfovská, na dopravní nehodu 1OA. Návrat jednotky ve 02:34 hod. 

 

UNL – NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - JH 

V 08:17 hod. vyjela jednotka z PS Jindřichův Hradec s technikou KA–Praga + kontejner 

(úklidový) do obce Jindřichův Hradec, ulice Jarošovská, na likvidaci unikajícího PHM z NA, 

cca 30 l. Jednotka se vrátila dokončit likvidační práce ve 14:15 hod. Návrat jednotky v 15:59 

hod. 

 

TP –  otevření bytu Bechyně – TA 
V 08:18 hod. vyjela jednotka stanice Tábor s technikou RZA 2 Nissan k otevření 

zabouchnutých dveří bytu v obci Bechyně, ul. Na Libuši. Během jízdy na místo události byla 

jednotka odvolána zpět na základnu. Jednotka se vrátila na základnu v 9:02 hod. 

 

TP – SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - ČB 

V 10:29 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou CAS 20-Scania do obce 

České Budějovice, ulice Pražská tř., na snesení pacienta pro ZZS. Návrat jednotky v 10:51 

hod. 

 

TP – Spolupráce se složkami IZS Božejovice – TA 
V 11:50 hod. vyjela jednotka PS Tábor s technikou TA 2 – A 31 se člunem ke spolupráci se 

složkami IZS v obci Božejovice. Jednotka se ve 12:47 hod. vrátila na základnu. 

 

DN – úklid vozovky  Milevsko - PI 
Ve 12:18 hod. vyjela jednotka PS Milevsko s technikou CAS 15 – Mercedes k odstranění 

uniklých pohonných hmot na pozemní komunikaci z osobního automobilu po dopravní 

nehodě před budovou polikliniky v Milevsku. Jednotka provedla úklid pozemní komunikace a 

ve 12:43 hod se vrátila na základnu. 

 

TP – likvidace obtížného hmyzu Strakonice – ST 
Ve 12:22 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s technikou CAS 20 – Scania k odstranění 

obtížného hmyzu v objektu Mateřské školky ve Strakonicích. Jednotka provedla likvidaci 

hmyzu a ve 13:09 hod. se vrátila na základnu. 

 

TP – ČERPÁNÍ VODY - ČK 

V 15:00 hod. vyjela jednotka SDHO Loučovice s technikou CAS 32-T815 do obce Loučovice 

na čerpání vody ve sklepě. Návrat jednotky v 16:16 hod. 

 

TP – likvidace obtížného hmyzu Strakonice – ST 

V 15:09 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s technikou CAS 20 – Scania k odstranění vosího 

hnízda z budovy Mateřské školky ve Strakonicích. Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda 

a v 16:30 hod. se vrátila na základnu. 



 

Planý poplach Strakonice – ST 
V 16.35 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s CAS 20 Scania k hlášenému požáru EPS 

v České spořitelně, a.s. ve Strakonicích. Jednotka byla během cesty k zásahu vrácena na 

základnu, jednalo se o planý poplach. 

 

Planý poplach Tábor – TA 

V 18.51 hod. vyjela jednotka PS Tábor s CAS 20 Scania k hlášenému požáru v Táboře, 

Měšické ulici. Průzkumem místa události bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Jednotka 

se v 19.05 hod. vrátila na základnu. 

 

POŽÁR – PLASTOVÉHO KONTEJNERU - ČB 

V 19:35 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou CAS 20 - Camiva, RZA 2 - 

Mercedes Sprinter a VA - Nissan Patrol v obci České Budějovice, ulice J. Bendy, na požár 

odpadu u popelnic. Předběžně vyčíslená škoda na plastovém kontejneru je 4.500,- Kč. Návrat 

poslední jednotky v 20:56 hod. 

 

TP – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ – PT  

V 20:02 hod. vyjela jednotka SDHO Vlachovo Březí s technikou DA 8 na odstranění sršního 

hnízda do obce Lipovice, místní část Konopiště. Návrat jednotky v 20:48 hod. 
 


