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Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 2. listopadu  

6:44 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu, za kterými protékala voda, 

provedla v Českých Budějovicích v ulici U Vltavy č. p. 282/8 místní profesionální 

jednotka.  

7:58 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Trhové Sviny zasahují v Trhových 

Svinech – Brance, kde z automobilové plošiny odstraňují spadlý strom. 

11:38 Dopravní nehoda – Za obcí Nová Ves ve směru na České Budějovice zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou u dopravní nehodě osobního 

automobilu značky Audi. Vůz leţel v poli na boku, řidič zůstal ve voze. Hasiči 

rozbili přední sklo vozu a řidič poté sám vylezl. Na místě byla přítomna ZZS, která 

řidiče převzala do své péče. Jednotka HZS havarovaný vůz otočila zpět na kola, 

odpojila autobaterii a nehodu předala Policii ČR. 

15:50 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár osobního automobilu Škoda Felicia, který 

hořel na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Hasiči z centrální stanice poţár 

uhasili v 16:09 hodin.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 2. listopadu  

7:19 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu HZSP SŢDC vyjela do obce 

Omlenice k technickému zásahu. 

21:38 Požár – Poţár kupice listí na ploše cca 1 x 1 metr likvidovala v obci Dolní Třebonín 

na základě ohlášení Policie ČR osádka profesionálů z centrální stanice Český 

Krumlov. Poţár byl uhašen pět minut po 22. hodině. Vzniklá škoda je nulová. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 2. listopadu 

13:13 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou provedla ve své městě 

na náměstí Emy Destinnové čištění kanalizace.  

13:36 Dopravní nehoda – Úklid místa nehody, kde se u obce Majdalena střetl nákladní 

automobil s osobním, zajistila profesionální jednotka ze stanice Třeboň. 

 

   

Územní odbor Písek 

Úterý 2. listopadu 
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18:04 Technický zásah – V Nádraţní ulici č. p. 708 v Písku pomohli hasiči z centrální 

stanice s transportem pacienta do sanitky.  

18:10 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná sluţba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu na silnici I. třídy č. 4 u obce Čimelice, u které bude nutné 

vyproštění zraněných osob. Operační důstojníci na místo vyslali profesionální 

jednotku z centrální stanice Písek a jednotku SDH obce Mirovice. Jednalo se o 

dopravní nehodu dvou osobních automobilů, při níţ byla usmrcena jedna osoba a 

pes. Zasahující hasiči provedli zajištění vozů proti vzniku poţáru a úniku provozních 

látek. Silnice byla v místě nehody uzavřena, Policie ČR zřídila objíţďkovou trasu.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 2. listopadu  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Úterý 2. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 2. listopadu  Bez událostí 

 

 

 

                                                                                     
 


