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Přehled událostí HZS Jihočeského kraje za 23. týden roku 2011 

 

Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 6. června 

08:21 Dopravní nehoda – Na úklid po dopravní nehodě dvou osobních automobilů v obci 

České Budějovice, Praţská tř. vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice 

Suché Vrbné. Návrat jednotky v 10:31 hod. 

10:07 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Trhové Sviny 

provedla v obci Ţár odstranění roje nebezpečného hmyzu. Návrat jednotky v 11:05 

hod. 

11:32 Technický zásah - Jednotka HZSP Jihočeské letiště České Budějovice provedla 

v obci Planá asistenci u dopravní nehody kamionu. Nehoda se obešla bez zranění, 

k úniku provozních kapalin nedošlo. Návrat jednotky v 17:05 hod. 

15:15 Technický zásah  - Jednotka HZSP SŢDC České Budějovice provedla v obci České 

Budějovice 6 technický zásah . Návrat poslední v 15:56 hod. 

19:47 Požár – Na prověřovací cvičení v obci Radostice vyjela místní jednotka SDH. Návrat 

jednotky v 21:04 hod. 

22:02 Technický zásah – Na odstranění stromu z komunikace v Českých Budějovicích, 

ulice Brandlova vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Suché Vrbné.  

Návrat jednotky v 22:18 hod. 

22:50 Technický zásah – Na otevření bytu na ţádost ZZS vyjela do ulice V. Volfa 

v Českých Budějovicích místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 23:25 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 6. června 

07:40 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu na Sídlišti Plešivec 

v Českém Krumlově vyjela jednotka místních profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

v 08:28hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 6. června 

10:34 Technický zásah – Jednotka SDH obce  Jindřichův Hradec vyjela ve své obci 

na odstranění roje nebezpečného hmyzu do ulice Růţová. Návrat jednotky 

v 12:11 hod. 

  

Územní odbor Písek 

Pondělí 6. června 

14:12 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v Budějovické ulici v Písku – 

Budějovické předměstí místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 15:01 hod. 



21:38 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Vojníkov vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Písek. Návrat jednotky ve 22:13 hod. 

22:03 Technický zásah – Jednotka SDH Čimelice provedla v obci Krsice odstranění stromu 

padlého přes cestu.  Návrat jednotky v 23:43 hod. 

22:25 Požár – Na poţár do obce Raţice vyjely jednotky SDH Kestřany a Raţice. Jednalo se 

o poţár stromu v rákosí. Jednotky provedly likvidaci. Návrat poslední jednotky 

v 23:26 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 6. června 

04:52 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Prachatice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 05:12 hod. 

20:50 Požár – Na poţár stromu v obci Korkusova Huť vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z poţární stanice Vimperk. Jednotka nezasahovala, před jejím příjezdem došlo 

k samovolnému uhašení stromu deštěm. Návrat jednotky v 21:26 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 6. června 

04:54 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Strakonice 

vyjela do obce Jiřetice na odstranění stromu padlého přes silnici. Návrat jednotky 

v 6:39 hod. 

21:15 Technický zásah – Odstranění stromu v obci Černětice provedla jednotka SDH 

Volyně. Návrat jednotky v 22:17 hod. 

21:30 Technický zásah – Další odstranění stromu provedla v obci Strakonice v Mlýnské 

ulici místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 21:59 hod. 

22:01 Požár – Na ohlášení poţár v obci Hoštice vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z poţární stanice Strakonice a jednotka SDH Volyně. Na místě bylo zjištěno, ţe se 

jedná se o planý poplach. Návrat jednotky v 22:38 hod. 

22:29 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Skaličany vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Blatná. Návrat jednotky v 23:01 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 6. června 

06:59 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela v obci Tábor, 

Školní nám. místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 08:09 hod. 

17:15 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu do obce Měšice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Na místě se nacházely 3 zraněné osoby 

z toho 2 mimo vozidlo. Jednotka provedla vyproštění třetí osoby pomocí 

hydraulického vyprošťovacího zařízení a zraněnou osobu předala ZZS. Návrat 

jednotky v 18:12 hod. 

 



18:58 Technický zásah – Odstranění nebezpečeného hmyzu v obci Balkova Lhota provedla 

jednotka HZSP SŢDC České. Budějovice. Návrat jednotky v 22:56 hod. 

22:14 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Náchod vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 22:41 hod. 

22:34 Technický zásah – Otevření bytu ve Varšavské ulici v Táboře provedla místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 23:11 hod. 

22:48 Technický zásah – Odstranění stromu v obci Řevnov provedla jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 23:30 hod. 

 

 

  

 


