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Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 16. listopadu  

21:05 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Větrná a A. Barcala v Českých Budějovicích 

se střetly osobní vůz s trolejbusem. K zásahu vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice. Na místě bylo zjištěno, že vyproštění zraněných není třeba, řidič 

osobního vozu byl již mimo havarované auto v péči ZZS. Hasiči zajistili auto proti 

požáru odpojením akumulátoru, k úniku provozních látek nedošlo. Zásah byl pro 

jednotku HZS ukončen po dohodě s přítomnou Policií ČR v 21:25 hodin. Ve 22:18 

hodin se na žádost Policie ČR na místo vrátila profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné, aby zde provedla úklid vozovky.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 16. listopadu  

8:56 Technický zásah – Ve Frymburku v domě č. p. 137 zaznamenali místní 

profesionální hasiči nouzové otevření dveří. 

11:28 Technický zásah – Jednotka SDH obce Rožmberk nad Vltavou – Přízeř pomohla 

Zdravotnické záchranné službě se snesením pacienta v domě č. p. 36 v Rožmberku 

nad Vltavou. 

18:04 Dopravní nehoda -. U Herbertova u železničního přejezdu narazil do stromu řidič 

osobního automobilu Ford Escort. Zraněný řidič zůstal v autě, zasahující hasiči jej 

z vozu vytáhli a na nosítkách přenesli z těžko přístupného terénu do sanitky. U vozu, 

který se nacházel mimo komunikaci, jednotky odpojily akumulátor. Na místě 

zasahovali profesionálové ze stanice Frymburk a jednotka SDH obce Vyšší Brod.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 16. listopadu Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Úterý 16. listopadu  

7:43 Technický zásah – K obci Kolišov vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Milevsko, aby zde zajistila sud s neznámou látku. Průzkum potvrdil, že se jedná o 

patnáctikilovou plechovku s barvou. Hasiči ji odvezli k likvidaci na stanici. U 

zásahu jednotka spolupracovala s Policií ČR. 

14:24 Dopravní nehoda – V Písku na silnici I/20 na nájezdu na Budějovickou ulici ve 

směru na Vodňany havaroval nákladní automobil. Vůz ležel převrácený na boku 

mimo vozovku, zraněného řidiče ošetřila ZZS. Následky nehody zajistila 

profesionální jednotka z centrální stanice. U nehody byla přítomna Policie ČR. 
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Územní odbor Prachatice 

Úterý 16. listopadu  

1:52 Únik nebezpečných látek – Přibližně 70 litrů pohonných hmot uniklo z nádrže 

nákladního vozu s nakládačem do příkopu silnice vedoucí z Volar do Lenory před 

odbočkou na Soumarský most. K zásahu byla vyslána jednotka SDH obce Volary, 

hasiči čistili znečištěnou vozovku a pomáhali s naložením kontaminované zeminy. 

Na místě byla přítomna Policie ČR.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Úterý 16. listopadu Bez událostí 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 16. listopadu  

10:01 Technický zásah – V Průmyslové ulici v Sezimově Ústí provedli profesionální 

hasiči z centrální stanice Tábor čerpání vody z kanalizační šachty. 

12:01 Únik nebezpečných látek -. Jednotka SDH obce Chýnov zasahovala v ulici 

v Slavníkovců v Chýnově likvidovala ze silnice rozlitou naftu.  

20:47 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu, ve kterém byla nemohoucí osoba, 

zajistili v ulici Dukelských bojovníků č. p. 1922/10 v Táboře místní profesionální 

hasiči.  

 

 

                                                                                     
 


