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Územní odbor České Budějovice 

Středa 8. června 

03:38 Planý poplach -  Na požár hlášený EPS do ulice Vrbenská v ěských Budějovicích 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o planý poplach. Návrat 

jednotky v 04:08 hod. 

05:48 Technický zásah -  Na odstranění padlého stromu na silnici k obci Ledenice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 07:08 hod. 

08:14 Záchrana osob a zvířat – Na záchranu osoby z výtahu vyjela do ulice Netolická 

v Českých Budějovicích místní jednotka profesionálních hasičů. Hasiči provedli 

otevření zaseknutého výtahu v mezipatře a vytažení osoby. Návrat jednotky v 09:18 

hod. 

14:13 Technický zásah - Na pomoc SÚS při čištění silnice u stavby v Českých 

Budějovicích vyjela místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 17:58 hod. 

15:04 Záchrana osob a zvířat -  Na vytažení osoby ze zaseklého výtahu do obce České 

Budějovice, ulice Pražská vyjela jednotka z PS České Budějovice. Návrat jednotky 

v 15:58 hod. 

17:46 Technický zásah - Na odstranění padlého stromu na silnici u obce Olešník vyjela 

jednotka SDH obce Zliv. Jednotka přejela k jiné události v 18:06 hod. 

18:06 Technický zásah – Jednotka SDH Zliv vyjela k obci Zbudov na odstranění padlého 

stromu na silnici. Návrat jednotky v 19:36 hod. 

18:51 Technický zásah – Na otevření bytu pro PČR do obce Úsilné vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice. 

19:29 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci České Budějovice, ul. Kamarytova 

vyjely jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné a České 

Budějovice a dále jednotka  HZSP SŽDC České Budějovice. Jednalo se o dopravní 

nehodu osobního automobilu, který sjel do prostoru kolejiště. Nehoda se obešla bez 

zranění. Návrat poslední jednotky v 20:59 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 8. června 

07:20 Technický zásah – Na asistenci při pálení vyjela k obci Chmelná jednotka SDH 

Křemže – Chmelná. Návrat jednotky v 09:37 hod. 

16:52 Technický zásah – Na odstranění popadaných stromů na silnici u obce Dobrné vyjela 

profesionální  jednotka z požární stanice Český Krumlov a jednotka SDH obce Větřní. 

Návrat poslední jednotky v 17:46 hod. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 8. června 

14:49 Technický zásah – Na  otevření kanálové vpusti a její pročištění vyjela do obce 

Dačice, ulice Masarykova a Třída 9.května na žádost starosty místní jednotka 

profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 15:07 hod. 



15:40 Technický zásah - na čerpání vody v obci Urbaneč vyjela jednotka SDH Peč.. Návrat 

jednotky v 18:43 hod. 

  

Územní odbor Písek 

Středa 8. června 

06:56 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Písek, Mírové 

náměstí vyjela místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 07:46 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 8. června 

07:37 Technický zásah – Na pročištění kanalizace v obci Strážný na žádost starosty vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 16:17 hod. 

10:20 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Vimperk, ulice SNP vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 10:51 hod. 

16:29 Technický zásah – Jednotka SDH obce Strunkovice nad Blanicí vyjela do obce Malý 

Bor na odstranění roje včel. Návrat jednotky v 17:54 hod. 

16:50 Technický zásah – Na čerpání vody v obci Lhenice vyjela místní jednotka SDH. 

Návrat jednotky v 18:26 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 8. června 

01:06 Planý poplach – Na ohlášený požár v obci Přešťovice vyjela místní jednotka SDH a 

profesionální jednotka z požární stanice Strakonice. Jednalo se o planý poplach. 

Návrat poslední jednotky v 01:48 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 8. června 

05:33 Technický zásah – Na čerpání vody do ulice Jiráskova v obci Tábor vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 06:25 hod. 

14:06 Požár – Na  požár v obci Tábor, ulice. Kpt. Jaroše  v prostorách nemocnice vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor  Jednalo se o cvičení. Návrat 

jednotky ve 14:53 hod. 

 

 


