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27.září 2010 

Územní odbor Děčín 

Technická pomoc 

27.9. 9:05 Hasičská jednotka prokopáním odváděla vodu 

z rozlitého potoka, který vtékal do sídliště v ulici Svatopluka 

Čecha v ve Varnsdorfu. 

Dopravní nehoda 

27.9. 8:23 Hasičská jednotka vyjela k dopravní nehodě 

kamionu a osobního auta u Františkova nad Ploučnicí. Řidič 

osobního auta byl vzat do péče zdravotnickou záchrannou 

službou. Kamion mel poškozenou nádrž. Jednotka provedla 

protipožární opatření a asanovala vyteklou naftu. Silnice byla 

uzavřena. 

Územní odbor Most  

Spadlá větev 

27.9. 8:21 Hasičská jednotka odstranila spadlou větev na 

vozovku v Nové Vsi v Horách. 

Územní odbor Litoměřice 

Čerpání vody 

27.9. 7:38 Hasičská jednotka čerpala vodu u viaduktu u Štětí 

ve směru na Račice.  

Územní odbor Chomutov 

Dopravní nehoda 

27.9. 5:50 Hasičská jednotka vyjela k dopravní nehodě u obce 

Široké Třebčice. Dodávka byla mimo silnici v poli. Jednotka 

auto vyprostila. 

 Územní odbor Litoměřice 

http://www.hzsoul.cz/


Stromy 

27.9. 2:30 Hasičská jednotka odstranila dva stromy spadlé na 

vozovku u obce Velký Hubenov. 

Územní odbor Teplice 

Požár 

27.9. 0:12 Pět hasičských jednotek vyjelo k požáru garáže v 

obci Jeníkov - Oldřichov, v níž byla autogenová souprava. 

Během požáru vybuchla jedna tlaková lahev. V garáži shořelo 

auto. Jednotka evakuovala dva lidi z přilehlého domu. Jeden 

člověk se nadýchal kouře a byl odvezen zdravotnickou 

záchrannou službou. Jednotky další dvě tlakové lahve z garáže 

vynesly a rozebraly střechu garáže. Požár byl zlikvidován v 

2:03. Příčina požáru se vyšetřuje. Škoda byla předběžně 

odhadnuta na 500 tisíc Kč. 

Územní odbor Chomutov 

Únik látky 

26.9. 19:00 Hasičské jednotky vyjely do Nádražní ulice 

v Chomutově, kde z vagonu vytékala neznámá látka. Ve 

vagonu byl železný šrot. Bylo zjištěno, že látka je chládící 

emulze z obráběcího stroje. Místo bylo předáno Českým 

drahám. 

Územní odbor Žatec 

Strom 

26.9. 15:03 Hasičská jenotka odstranila strom z vozovky 

v obci Lhota. 

Územní odbor Litoměřice 

Strom 

26.9. 5:28 Hasičská jednotka odstranila strom z vozovky 

v Palachově ulici v Litoměřicích. 

Strom 

26.9. 4:17 Hasičská jednotka odstranila strom spadlý na 

elektrické vedení v Úštěku. Strom byl rozřezán po vypnutí 

proudu. 



 Čerpání vody 

26.9. 1:33 Hasičská jednotka čerpala vodu z pod železničního 

mostu ve směru od Štětí u Račic.  

                                 

                                por. Ing. Lukáš Marvan   

     komisař - tiskový mluvčí 
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