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Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 23. listopadu 

0:03 Technický zásah – Nouzové otevření bytu zaznamenali profesionálové z centrální 

stanice v Pabláskově ulici č. p. 375/34 v Českých Budějovicích. 

14:56 Dopravní nehoda – Následky střetu osobních vozů Peugeot 206 a Fiatu Punto, které 

se střetly u obce Kočín, odstranili profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou. 

Hasiči odpojili u obou vozů akumulátory a provedli úklid vozovky.  

14:58 Požár – Dvě cisterny, rychlý zásahový automobil a automobilová plošina vyjely 

k ohlášenému poţáru v bytě panelového domu č. p. 1200/4 v ulici K. Štěcha 

v Českých Budějovicích. Na místě hasiči zjistili, ţe kouř pochází ze spálených 

potravin na sporáku v bytě v šestém patře. Na místě jiţ zasahovala Policie ČR a 

ZZS, která měla v péči majitelku bytu. Hasiči provedli odvětrání bytů v 6. a 7. patře 

a vrátili se na základnu. Vzniklá škoda činí Kč 1 000,--, hodnota uchráněného 

majetku je Kč 50 000,--. Příčinou vzniku poţáru je nedbalostní jednání.  

20:35 Technický zásah – Nouzové otevření zabouchnutých dveří pro rodinu s půlročním 

dítětem evidují v ulici U Kříţku č. 128/65 v Českých Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 23. listopadu 

3:58 Technický zásah – Spadlý strom odklidila z vozovky u obce Smědeč profesionální 

jednotka ze stanice Kremţe.  

20:14 Technický zásah -  Další technický zásah zaznamenala jednotka z centrální stanice, 

kdyţ zasahovala v Lipové ulici č. p. 161 v Českém Krumlově, kde provedla nouzové 

otevření dveří. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 23. listopadu 

15:40 Dopravní nehoda – U obce Kunţak zasahovali profesionální hasiči z centrální 

stanice Jindřichův Hradec, kteří likvidovali následky dopravní nehody tahače 

Mercedes Axor s návěsem a Tatry 815 s vlekem. Při nehodě unikly na silnici cca 3 

listry oleje, které hasiči odstranili pomocí sorbentu. Po zametení vozovky a po 

domluvě s Policií ČR se jednotka vrátila na základnu.  

19:42 Požár – Jednotka SDH obce Studená vyjela k blíţe neurčenému kouři linoucímu se 

z lesa u obce Horní Němčice. Hasiči na místě zjistili, ţe se jedná o doutnající popel 

na ploše cca 3 x 4 metry, který uhasili jedním vodním proudem. Poţár je beze škody 

a bez dalšího šetření. 
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Územní odbor Písek 

Úterý 23. listopadu  Bez událostí 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Úterý 23. listopadu 

7:03 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár sazí v komíně domu č. p. 49 v ulici 1. máje 

ve Vimperku. Místní profesionální hasiči provedli vyčištění komína a odvětrání 

bytu. 

15:55 Technický zásah – Mytí vozovky v obci Kubova Huť zajistila jednotka SDH obce 

Horní Vltavice. 

19:46 Technický zásah -. Profesionální hasiči z centrální stanice byli vysláni do 

Ševčíkovy ulice č. p. 113 v Prachaticích, kde provedla odstranění nebezpečných 

stavů – odpojení probíjejícího elektrického kabelu a jeho zaizolování. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Úterý 23. listopadu 

6:33 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobních automobilů 

značek Škoda Felicia a Peugeot Boxer provedla na obchvatu Vodňan ve směru na 

Číčenice profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Nehoda je bez zranění a bez 

úniku provozních látek. 

7:19 Technický zásah – K technickému zásahu vyjela ve Strakonicích jednotka HZSP 

SŢDC. Jednalo se o zajištění uvolněných plechů na střeše nádraţí. 

17:48 Poţár – Dohašení po pálení provedla u obce Křepice profesionální jednotka ze 

stanice Vodňany. Poţářiště bylo předáno majiteli, který zajistí dozor.  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Úterý 23. listopadu  Bez událostí  

 

 


