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Kraj: Zlínský
KroměřížOkres

434631072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Kroměříž, Zástřizly, Zástřizly K nahlášené dopravní nehodě 2 motocyklů vyjela jednotka 
dobrovolných hasičů z Koryčan. Po příjezdu na místo 
události v buchlovských kopcích bylo zjištěno, že došlo ke 
vzájemnému střetu 2 motorkářů, z nichž jeden utrpěl jen 
lehké zranění - oděrky na ruce. Lékařské ošetření odmítl. 
Ze strojů unikly provozní náplně, které hasiči likvidovali za 
pomocí sorbentů. Během zásahu hasičů jim kolemjedoucí 
řidiči oznámili další nehodu motocyklů, která se stala 
nedaleko. Hasiči přerušili úklidové práce a okamžitě vyrazili 
k druhé nehodě ...

12.9.2010 17:01:35

Koryčany Policie ČR

Uherské HradištěOkres

434633072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Uherské Hradiště, Stupava, Stupava Po příjezdu na místo druhé události, jednotka hasičů z 
Koryčan zjistila, že došlo k nárazu motocyklu do zadní části 
osobního automobilu. Do něj následně narazil protijedoucí 
motocykl. Jedna zraněná osoba byla převezena ZZS do 
nemocnice, druhý zraněný motorkář byl ošetřen na místě. 
Okolnosti dopravní nehody vyšetřovala na místě PČR. 
Jednotka hasičů odstranila následky dopravní nehody a 
vrátila se zpět na místo první nehody 2 motocyklů.

12.9.2010 17:39:36

Koryčany Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

VsetínOkres

434630072 TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS;Vsetín, Mikulůvka, Mikulůvka Hasiči ze stanice Valašské Meziříčí asistovali záchranné 
službě při snesení ženy z lesní cesty, která si poranila 
nohu. Hasiči snášeli osobu na nosítkách k sanitce asi 400 
metrů.

12.9.2010 10:43:32

Stanice  Valašské Meziříčí Zdravotnická záchranná služba

434632072 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY;Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Palackého K nahlášenému požáru zateplovacího materiálu vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Valašské 
Meziříčí se 2 cisternami, posílená o jednotku dobrovolných 
hasičů obce Police. Na místě byl zjištěn požár obalů na 
zateplovací materiál menšího rozsahu, který hasiči 
zlikvidovali za 3 minuty. Ke škodě nedošlo.

12.9.2010 17:37:54

Stanice  Valašské Meziříčí, Poličná Policie ČR

434680072 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská 
598/5

Jednotka HZS PS Valašské Meziříčí vyjela k likvidaci 
požáru pouličního osvětlení. Jednotka na místě zjistila, že 
se jedná pouze o žhnutí plastu. Jednotka zabezpečila 
místo události a předala ho zástupci tech. služeb. Poté se 
vrátila zpět na základnu.

13.9.2010 4:54:36
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598/5 požáru pouličního osvětlení. Jednotka na místě zjistila, že 
se jedná pouze o žhnutí plastu. Jednotka zabezpečila 
místo události a předala ho zástupci tech. služeb. Poté se 
vrátila zpět na základnu.

Stanice  Valašské Meziříčí Policie ČR
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