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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 7. listopadu 

9:17 Technický zásah – Jednotka SDH obce Ševětín zasahovala ve své obci v ulici Na 

Braňkách, kde provedla čištění kanalizace.  

13:23 Dopravní nehoda – Před obcí Ločenice ve směru od Trhových Svinů zajistila 

profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny úklid vozovky po dopravní nehodě. 

Hasiči posypali uniklé provozní látky sorbentem, vozovku zametli a po 

zadokumentování nehody Policií ČR havarovaný vůz z vozovky odklidili. 

13:40 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo zabouchnuté malé dítě, otevřeli 

v ulici V. Volfa č. p. 1340/39 v Českých Budějovicích profesionálové z místní 

centrální stanice.  

14:16 Dopravní nehoda – Na hlavní silnici vedoucí z Českých Budějovic na Hlubokou 

nad Vltavou se u odbočky na ZOO Ohrada střetly dva osobní automobily. Úklid 

místa nehody provedla profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné.  

16:14 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice vyjela do 

Novohradské ulice v Českých Budějovicích, kde byl v teplárně ohlášen poţár 

trafostanice. Na místě hasiči zjistili, ţe se jedná o zkratem probitý transformátor 

v trafostanici, u nějţ zaměstnanci vypnuli elektrické napětí. Jednotka HZS provedla 

odvětrání prostorů pomocí přetlakového ventilátoru a v 16:35 hodin se vrátila zpět 

na základnu.  

18:01 Technický zásah – Na křiţovatce ulic Nádraţní a Jírovcova se na nové silnici 

střetly dva osobní vozy, z nichţ jeden (Škoda Felicia) zůstal leţet na boku. Hasiči ze 

stanice Suché Vrbné leţící auto otočili zpět na kola, provedli zabezpečení proti 

poţáru a úniku provozních látek a za necelou hodinu se vrátili zpět na základnu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 7. listopadu  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 7. listopadu 

14:11 Technický zásah – Na ţádost starosty obce zasahovala jednotka SDH obce Český 

Rudolec v obci Stoječín, kde odstranila nebezpečně nakloněný strom. 

 

  

Územní odbor Písek 

Neděle 7. listopadu 
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10:34 Technický zásah – K čištění vozovky v obci Chyšky byla vyslána místní 

dobrovolná jednotka.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 7. listopadu 

9:30 Technický zásah – Nebezpečně nahnutý strom odklidila v Bezručově ulici ve 

Vlachově Březí místní dobrovolná jednotka.  

17:37 Dopravní nehoda – Na ţelezničním přejezdu u obce Stoţec se srazily osobní 

automobil a osobní vlak. Ve vlaku cestovalo šest osob, nikdo z nich nebyl zraněn. 

Cestující v automobilu neutrpěli také ţádná zranění, havarovaný vůz se v okamţiku 

příjezdu dobrovolných hasičů z jednotky SDH obce Volary nacházel cca 25 metrů 

od přejezdu mimo komunikaci. Hasiči u něj odpojili akumulátor a po předání místa 

nehody profesionálům HZSP SŢDC se jednotka SDH vrátila na základnu. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Neděle 7. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 7. listopadu 

11:07 Technický zásah – Za přítomnosti majitelky bytu a Policie ČR otevřeli hasiči 

z centrální stanice dveře bytu, za kterým protékala voda. Jednalo se o byt 

v Bukurešťské ulici č. p. 2789/2 v Táboře.  

22:56 Technický zásah – Stejný zásah provedla ve spolupráci se ZZS a Policií ČR tatáţ 

jednotka v Plané nad Luţnicí v ulici ČSLA č. p. 566. 

 

  

 

 

 

                                                                                     
 


