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11. října 2010 

 

Územní odbor Chomutov 

Požár 

11.10. 5:45 Dvě hasičské jednotky likvidovaly požár 

maringotky – pravděpodobně příbytku bezdomovců 

v Hřbitovní ulici v Kadani. Požár byl zlikvidován v 7:56. 

 

Územní odbor Teplice 

Únik benzínu 

11.10. 5:16 Hasičská jednotka likvidovala vyteklý benzím 

z nádrže zaparkovaného auta v Liberecké ulici v Teplicích. 

 

Územní odbor Děčín 

Otevření bytu 

10.10. 19:51 Hasičská jednotka otevřela byt v Nemocníční 

ulici v Krásné Lípě. Uvnitř byl nemocná žena. Jednotka ji 

předala zdravotnické záchranné službě. 

 

Dopravní nehoda 

10.10. 19:03 Hasičská jednotka vyjela k dopravní nehodě 

osobního auta v Ústecké ulici v Děčíně - Chrochvicích. Jeden 

člověk byl zraněn, odvezla jej zdravotnická záchranná služba. 

Auto bylo na střeše. Jednotka jej převrátila na kola a uklidila 

místo nehody.  

 

Ústí nad Labem 

http://www.hzsoul.cz/


Dopravní nehoda 

10.10. 14:45 Hasičská jednotka vyjela k dopravní nehodě 

osobního auta u obce Adolfov. Auto narazilo do stromu. Jeden 

člověk byl zraněn, vrtulník jej přepravil do nemocnice. 

Jednotka odpojila akumulátor a asanovala vozovku. 

 

Územní odbor Teplice 

Vyproštění zvířete 

10.10. 8:42 Hasičská jednotka vyprostila srnu zaklíněnou 

v plotu v Srbicích a pustila ji do lesa. 

 

Územní odbor Most 

Požár 

10.10. 4:55 Hasičská jednotka likvidovala požár ve sklepní 

kóji v Ukrajinské ulici v Horním Litvínově. Požár byl 

zlikvidován v 6:33. Jednotka dům odvětrala. 

 

Územní odbor Žatec 

Požár 

9.10. 17:11 Hasičské jednotky vyjela k požáru stohu u Líšťan. 

Jednotky rozebraly a rozhrnuly stoh. Požár byl zlikvidován 

v 0:00. 

 

Ústí nad Labem 

Průzkum propadlého podlaží prázdného domu 

8.10. 21:17 Hasičská jednotka vyjela do Řeháčkovy ulice v 

Ústí nad Labem – Předlicích, kde se v prázdném domě zřítilo 

podlaží. Byla nasazena kynologická služba se dvěma psy. 

Nikdo nebyl nalezen. 

 

Požár 

8.10. 17:05 Hasičská jednotka vyjela k požáru v objektu staré 

vodárny v Obvodové ulici v Ústí nad Labem – Krásném 



Březně. Hořel odpad. Na místě byli dva lidé, kteří se nadýchali 

kouře, byli převezeni na vyšetření do nemocnice. Požár byl 

zlikvidován v 18:11.  

 

                                por. Ing. Lukáš Marvan   

     komisař - tiskový mluvčí 
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