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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 23. října 

2:28 Záchrana osoby – V Kanovnické ulici v Českých Budějovicích vytáhli hasiči 

z centrální stanice pomocí hákového ţebříku z vody osobu, která sama nemohla 

vylézt. Osoba byla nezraněna, jednotka ji předala příslušníkům Městské policie 

České Budějovice.  

5:20 Dopravní nehoda – U obce Radostice havaroval osobní automobil, jeţ po nehodě 

skončil celý v rybníku. K jeho vytaţení vyjela profesionální osádka automobilového 

jeřábu z centrální stanice České Budějovice a potápěčská skupina z centrální stanice 

Český Krumlov. V 6:42 hodin se hasičům podařilo dostat vůz z vody na břeh. Z auta 

při nehodě ani při vytaţení neunikly ţádné provozní látky. Zásah byl pro jednotky 

HZS ukončen v 7:17 hodin.  

13:37 Dopravní nehoda – Na návsi obce Temelín zajistili profesionálové ze stanice Týn 

nad Vltavou úklid vozovky po dopravní nehodě. Na místě byla přítomna Policie ČR. 

17:43 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě původně ohlášené s nutností vyproštění 

osob vyjela na Lidickou třídu v Českých Budějovicích profesionální jednotka 

z místní centrální stanice. Na místě hasiči zjistili, ţe vyproštění není třeba. Pouze u 

obou havarovaných vozů odpojili akumulátory a v 18:05 hodin se vrátila zpět na 

základnu. 

18:09 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu evidují na ţádost Policie ČR na 

sídlišti Máj v ulici V. Volfa č. p. 1361/25 v Českých Budějovicích místní 

profesionální hasiči.  

19:17 Dopravní nehoda – Zajištění vozu proti poţáru a úklid vozovky po dopravní 

nehodě zajistila u obce Dasný profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

20:27 Dopravní nehoda – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala na Rudolfovské třídě 

v Českých Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 23. října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 23. října 

12:56 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě provedla v Druţstevní ulici 

v Českých Velenicích místní dobrovolná jednotka. Při nehodě byla poškozená lampa 

veřejného osvětlení.  

19:57 Dopravní nehoda – V obci Otín na silnici vedoucí z Jindřichova Hradce do Brna 

havaroval osobní automobil. Vůz se v okamţiku příjezdu hasičů z centrální stanice 
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nacházel na poli mimo komunikaci. Hasiči provedli jeho zajištění proti poţáru a po 

dohodě s Policií ČR se v 20:32 hodin vrátila na základnu. 

 

   

Územní odbor Písek 

Sobota 23. října 

0:08 Požár – Škoda ve výši Kč 1 000,-- byla vyčíslena po poţáru krytu lampy veřejného 

osvětlení v ulici Na Trţišti v Milevsku. Poţár, jehoţ příčina byla technická závada 

na elektroinstalaci, uhasili profesionálové z místní poţární stanice za několik málo 

minut. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 5 000,--, na místě události byla 

přítomna Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 23. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Sobota 23. října 

17:16 Požár – Na okraji pole u rybníka Šítov u obce Újezd likvidovali profesionální hasiči 

ze stanice Vodňany poţár pěti balíků slámy. Jednotka poţár lokalizovala v 18:25 

hodin pomocí vysokotlakého proudu, následně pak balíky rozebrala a dohasila. 

Zásah byl ukončen v 18:44 hodin. Vzniklá škoda činí Kč 2 000,--, uchráněné 

hodnoty jsou nulové, příčinou vzniku poţáru je cizí zavinění.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 23. října 

8:30 Požár – Ţádná škoda nevznikla po poţáru odpadu v kovovém kontejneru, který 

hořel na křiţovatce ulic Petrohradská a Borovská v Táboře. Poţár zlikvidovala 

během několika minut profesionální jednotka z místní centrální stanice. U zásahu 

hasiči spolupracovali s Policií ČR.  

 

                                                                                     
 


