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Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Přehled o událostech
na území HZS Jihočeského kraje
za 12. 12. 2010

zpracovala : por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje
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Územní odbor České Budějovice
Neděle 12. prosince
3:49

Technický zásah – Do Dubenské ulice k domu č. p. 1383/3 v Českých Budějovicích
byla vyslána profesionální jednotka z centrální stanice, aby zde otevřela dveře bytu,
ve kterém bylo zabouchnuté malé dítě. Hasiči nezasahovali, příslušníci MěP sehnali
náhradní klíče.

15:00

Technický zásah – Na žádost Městské policie České Budějovice sundali hasiči
z centrální stanice ze střechy domu č. p. 1829/12 na Husově třídě v Českých
Budějovicích mrtvou labuť.

21:09

Požár – Beze škody byl uzavřen požár kabelů v obci Zvěrkovice. Uhašení provedli
profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou během několika minut.

Územní odbor Český Krumlov
Neděle 12. prosince
20:35

Dopravní nehoda – Osádky vyprošťovacího a rychlého zásahového automobilu
zasahovaly u obce Slavkov, kde otočily zpět na kola havarovaný osobní automobil.
Vůz byl po nehodě převrácený na střechu, nikdo z cestujících neutrpěl zranění.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Neděle 12. prosince
0:41

Dopravní nehoda – K dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění osob byla
vyslána k obci Bílá profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec.
Nehoda se obešla bez zranění, havarovaný vůz se nacházel v příkopu, řidič se však
nemohl dostat ven. Zasahující jednotka řidiče vyprostila a vůz zajistila. U nehody
hasiči spolupracovali s Policií ČR a ZZS.

1:17

Technický zásah – Na sídlišti Vajgar č. p. 577 v Jindřichově Hradci provedli hasiči
z místní požární stanice na žádost ZZS snesení pacienta do sanitky.

7:46

Technický zásah – Čerpání vody na sádkách zajistila v obci Klikov jednotka SDH
obce Suchdol nad Lužnicí.

Územní odbor Písek
Neděle 12. prosince Bez událostí

Územní odbor Prachatice
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Neděle 12. prosince
19:54

Dopravní nehoda – Ve spolupráci ze Zdravotnickou záchrannou službou a Policií
ČR likvidovali profesionální hasiči z centrální stanice Prachatice následky dopravní
nehody, jež se stala v Libínském Sedle. Havaroval zde osobní automobil, ze kterého
zasahující složky vytáhli během několika minut zraněné osoby. Ty byly okamžitě
ošetřovány ZZS. Jednotka HZS poté zajistila vůz proti požáru a proti úniku
provozních látek.

Územní odbor Strakonice
Neděle 12. prosince Bez událostí

Územní odbor Tábor
Neděle 12. prosince
21:39

Technický zásah – Jednotka profesionálů ze stanice Soběslav odstranila z vozovky
mezi obcemi Roudná a Klenovice spadlý strom.

