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9. prosince 2010 

Sníh, led 

Hasičské jednotky, profesionální i dobrovolné vyjely 

v Ústeckém kraji do dnešních 9:58 k sedmi zásahům z důvodů 

nebezpečných sněhových převisů a rampouchů na střechách 

veřejných budov. Jednalo se o Podbořany – Masarykovo 

náměstí a ulice Přátelství, Dubí – Běhánky – Husova ulice, 

Teplice – U Nových lázní, Most – ulice Jana Kubelíka, Ţatec 

– Písečná ulice, Chomutov – Palackého ulice a Libčeves. 

 

Ústí nad Labem 

Požár 

9.12. 6:57 Hasičská jednotka z Poţární stanice Ústí nad 

Labem vyjela k poţáru rodinného domku v Přestanově. Cestu 

k zásahu komplikovalo náledí. Na místě události byla 

prohořelá podlaha. Jenotka ji rozebírala a prohašovala. Poţár 

byl lokalizován v 8:15 a zlikvidován v 8:30.  

 

Územní odbor Žatec 

Čerpání vody 

9.12. 6:45 Hasičská jednotka z Poţární stanice Louny a 

dobrovolná jednotka z Postolprt  vyjely čerpat vodu, která 

stekla z pole do sklepa domu v Postolprtech – Březně. 

Jednotka rozbila led. Nasazena byla dvě čerpadla. Odčerpáno 

bylo v 8:44 

 

Územní odbor Most 

http://www.hzsoul.cz/


Požár 

9.12. 6:22 Hasičská jeddnotka PS Most likvidovala poţár 

plastového kontejneru v ulici Ludovíta Štůra v Mostě. Poţár 

byl zlikvidován v 6:34. 

 

Územní odbor Litoměřice 

Dopravní nehoda 

9.12. 4:30 Hasičská jednotka PS Lovosice vyjela k dopravní 

nehodě osobního auta na dálnici D8 směr Praha 

mezi Lovosicemi a Doksanami. Auto bylo na střěše mimo 

jízdní dráhu. Čtyři lidé byli zraněni. 

 

Územní odbor Chomutov 

Stromy 

9.12. 2:36 hasičská jednotka PS Klášterec nad Ohří odstranila 

2 stromy spadlé na vozovku u Klášterce nad Ohří.  

 

Územní odbor Most 

Technická pomoc 

9.12. 1:44 Hasičská jednotka PS Litvínov vyjela do Černické 

ulice v Horním Jiřetíně, kde kvůli výpadku elektříny přestalo 

fungovat ovládání kotle. Voda v něm měla 110 stupňů a hrozil 

výbuch. Jednotka kotel napojila na svůj zdroj, ochladila, 

pročistila a zkontrolovala. 

 

Územní odbor Teplice 

Strom 

9.12. 0:53 Hasičská jednotka PS Teplice rozřezala a odstranila 

smrk spadlý na vozovku v Ruské ulici v Dubí. 

 

Územní odbor Děčín 

Požár 

8.12. 16:59 Hasičské jednotky PS Šluknov a SDH Rumburk 



vyjely k poţáru lektrické rozvodné skříně na chodbě domu 

v Jiříkovské ulici v Rumburku. Z domu bylo evakuováno 13 

lidí. Poţár byl zlikvidován v 17:53.  
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