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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 2. prosince 

9:41 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC odklidila v obci 

Hluboká nad Vltavou několik spadlých větví. 

18:27 Únik nebezpečných látek – Na ţádost Policie ČR vyčistila profesionální jednotka 

ze stanice Suché Vrbné silnici vedoucí z Okruţní ulice v Českých Budějovicích do 

Lišova od provozních látek, které unikly při nehodě dvou kamiónů.  

23:31 Technický zásah – Na ţádost ZZS snesli profesionálové z centrální stanice 

v Plzeňské ulici č. p. 601/57 v Českých Budějovicích pacienta do sanitky.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 2. prosince  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 2. prosince 

9:35 Únik nebezpečných látek – Ve sklepě domu č. p. 149 v obci Stříbřec unikal 

z desetikilové propanbutanové láhve plyn. Jednotka profesionálů ze stanice Třeboň 

uzávěr dotáhla a provedla odvětrání prostorů. Před půl jedenáctou se pak vrátila na 

základnu. 

15:18 Technický zásah – Nakloněný strom zasahující do vozovky odřezala a odklidila u 

obce Pýchov profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec. 

 

     

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 2. prosince 

10:30 Technický zásah – Profesionálové HZSP SŢDC vyjela do obce Purkarec 

k ţelezničnímu přejezdu, který byl zablokován havarovaným kamiónem. Trať však 

byla uvolněna před příjezdem hasičů, jednotka nezasahovala. 

13:29 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě, kdy u obce Sepekov narazil osobní vůz do 

stromu, vyjela profesionální jednotka ze stanice Milevsko. Řidič osobního 

automobilu Škoda Yeti narazil do stromu. Ten byl odklizen ještě před příjezdem 

hasičů, jednotka provedla pouze odpojení akumulátoru. Řidič vyváznul bez zranění.   

14:00 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak zasahovala u dopravní nehody autobusu, 

který sjel do příkopu za Milevskem ve směru na Rukáveč. Hasiči museli uvolnit 

dveře autobusu a vyvedli ven tři osoby. Ţádná z nich nebyla zraněna. Vyproštění 

autobusu a likvidační práce byly provedeny firmou.  
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14:13 Technický zásah – V obci Řeteč u domu č. p. 16 otevřeli hasiči z centrální stanice 

Písek dveře. Poté bylo místo události předáno ZZS a Policii ČR. 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 2. prosince 

11:38 Technický zásah .- Nouzové otevření dveří bytu provedli na ţádost Policie ČR 

v ulici 1. máje č. p. 128/3 Vimperk místní profesionální hasiči.  

14:35 Technický zásah -. Další nouzové otevření dveří si připsali profesionálové 

z centrální stanice, a to v Budovatelské ulici č. p. 1195 v Prachaticích. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 2. prosince  Bez událostí 

 

                   

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 2. prosince 

17:06 Technický zásah – Zabouchnuté dveře, za kterými bylo malé dítě, otevřeli 

v Leskovické ulici č. p. 2671 v Táboře místní profesionální hasiči. 

18:00 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Přehořov vyjela k dopravní nehodě, která 

se stala u obce Kvasejovice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, vůz se nacházel 

v příkopu. Hasiči pomohli odtahové sluţbě s vyproštěním vozu.  

 

 


