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Územní odbor  České Budějovice 

Středa 8. prosince 

11:29 Technický zásah – V Dobrovodské ulici č. p. 152/5 v Českých Budějovicích evidují 

profesionálové z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

11:39 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla ZZS v Bechyni v ulici Na 

Libuši č. p. 655 profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 8. prosince 

12:19 Technický zásah – Ze střechy zdravotnické školy v ulici Tavírna v Českém 

Krumlově odstranili místní profesionálové namrzlé převisy. 

19:06 Technický zásah – Na sídlišti Na Vyhlídce č. p. 520 v Kaplici zasahovali místní 

profesionální hasiči, kteří zde provedli nouzové otevření dveří bytu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 8. prosince 

23:44 Požár – Na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci byl v domě č. p. 553 ohlášen kouř 

valící se z jednoho z bytů. Profesionální jednotka z místní centrální stanice provedla 

průzkum bytu a zjistila, ţe se jedná o spálené potraviny v troubě. Po odvětrání bytu a 

přilehlých prostor se hasiči v 0:31 hodin vrátili na základnu. Poţár je beze škody, 

nebude dále šetřen.  

 

     

Územní odbor Písek 

Středa 8. prosince 

7:43 Technický zásah – Sněhové převisy odstranila z budovy mateřské školky v Praţské 

ulici v Písku jednotka místních profesionálních hasičů. 

9:55 Technický zásah – Stejný zásah si připsala tatáţ jednotka v Karlově ulici v Písku u 

domu č. p. 108/3. 

11:10 Technický zásah – Další sněhové převisy likvidovali profesionálové z centrální 

stanice Písek v obci Protivín na budově radnice na Masarykově náměstí. 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Středa 8. prosince  Bez událostí 
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Územní odbor Strakonice 

Středa 8. prosince 

5:13 Technický zásah – Mezi obcemi Blatná a Vrbno odklidili profesionálové ze stanice 

Blatná spadlý strom. 

Odstranění sněhových převisů: 

8:51 Jiráskova ulice, Vodňany – jednotka ze stanice Vodňany 

9:02 budova zdravotního střediska v areálu podniku ČZ, a. s. Strakonice – 

jednotka HZSP ČZ, a. s. Strakonice 

10:54 Sousedovice, č. p. 40 – jednotka z centrální stanice Strakonice 

13:46 Bezděkovská ulice č. p. 186, budova polikliniky – jednotka z centrální 

stanice Strakonice 

14:24 Velké náměstí č. p. 144, Strakonice - jednotka z centrální stanice Strakonice 

15:52 ul. Alf. Šťastného č. p. 398, Strakonice - jednotka z centrální stanice 

Strakonice 

 

                   

Územní odbor Tábor 

Středa 8. prosince 

7:30 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila na ţelezničním 

nádraţní v obci Chotoviny překládku břemen. 

8:56 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými byl zapnutý sporák, otevřeli v ulici 

Praţského povstání č. p. 2311 v Táboře místní profesionální hasiči. 

12:12 Technický zásah – Stejný zásah si ze stejného důvodu připsala tatáţ jednotka 

v Okruţní ulici č. p. 1258 v Sezimově Ústí. 

14:19 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS otevřeli hasiči ze stanice Soběslav dveře 

bytu na náměstí Republiky č. p. 150 v Soběslavi. 

22:50 Únik nebezpečných látek – Úklid vozovky po střetu osobního automobilu 

s divočákem provedla u Bechyně jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice 

Tábor.  

 

 


