Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 01. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 02. 11. 2010

09.17 – 10, Počernická
- dopravní prostředek –
Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN dodávky a OA. Vozidla byla
odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR.
11.41 – 14, Pospíchalova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala zasypáním sorbentem únik PHM po krádeži
z nádrže OA. Vytékající zbytky PHM z nádrže byly jímány do náhradní nádoby.
Případ byl předán Policii ČR.
12.28 – 4, Novodvorská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela na žádost Policie ČR a za její asistence
bytovou jednotku v panelovém domě. V bytě byl nalezen muž ex. Případ byl předán
Policii ČR.
14.27 – 13, Pražský okruh
- dopravní prostředek –
Jednotky HZS Praha, st. 5 a 8, odstranily následky DN nákladního automobilu, který
se zvednutou korbou narazil do dálničního nadjezdu. Únik PHM a provozních
kapalin byl likvidován sorbentem. Zraněný řidič byl ZZS převezen do nemocnice.
Vozidlo bylo vyproštěno pomocí rozbrusu a automobilového jeřábu. Na místo byl
povolán statik. Případ byl předán Policii ČR.
15.29 – 19, Za Novákovou zahradou
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 10, otevřela na žádost Policie ČR a za její asistence
bytovou jednotku v panelovém domě.
18.24 – 8, Protilehlá
- dopravní prostředky –
Jednotka HZS Praha st. 3 zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na
vozovku při dopravní nehodě dvou osobních automobilů.
19.26 - 10, Nedvězská
- obytný objekt Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v bytě v 1.NP obytného domu.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, že slabé zakouření způsobil zkrat
v elektroinstalaci pračky. Počínající požár samouhasl po odpojení el. proudu.
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace.
Škoda: 0,- Kč
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20.50 - 14, Fejfarova
- komunikace Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku
z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně
po krádeži PHM.
21.05 - 22, Kolovraty, Na Parkáně
- obytný objekt Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný
vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka,
která byla předána do péče ZZS.
22.24 - 1, Benediktská
- obytný objekt Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu zápachu ve sklepě obytného domu.
Průzkumem na místě nebyl zdroj slabého zápachu po amoniaku nalezen, příslušníci
jednotky zamořené prostory odvětrali.
00.11 - 13, Smetáčkova
- obytný objekt Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár vybavení pracovny v bytě ve
4.NP obytného domu. Příčina vzniku požáru, kterým bylo skromné zařízení
místnosti zničeno.
Škoda: 100 000,-Kč
02.13 - 13, Archeologická
- stanice metra Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý
poplach.
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