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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 17. července 

8:46 Technický zásah – V ulici K. V. Raise č. p. 791/9 v Českých Budějovicích eviduje 

osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice nouzové otevření dveří 

bytu. 

11:23 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala v Čechově ulici č. p. 

595/44 také v Českých Budějovicích.  

14:08 Požár – Technická závada byla příčinou poţáru trafostanice v Plavnické ulici 

v Kamenném Újezdu. Poţár propuknul v záchytné vaně u sloupu, kde byly pouze 

nečistoty a zbytky oleje. Likvidaci provedla jednotka z centrální stanice České 

Budějovice. Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

14:36 Technický zásah – K dalšímu nouzové otevření dveří bytu vyjela jednotka 

z centrální stanice do ulice Čsl. legií v Českých Budějovicích. Byt byl otevřen ještě 

před příjezdem hasičů.  

15:04 Technický zásah – Odlomenou větev odklidili v obci Koloděje nad Luţnicí 

z automobilového ţebříku profesionálové ze stanice Týn nad Vltavou.  

16:03 Technický zásah – Stejný zásah zaznamenala tatáţ jednotka v obci Jarošovice.  

16:36 Technický zásah – Další nalomenou větev tentokráte nad ţelezniční tratí odstranili 

profesionálové z jednotky HZSP SŢDC v Kamenném Újezdu.  

17:43 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice byt 

v Bezdrevské ulici č. p. 1161 v Českých Budějovicích. 

19:59 Technický zásah – V Českých Budějovicích v ulici J. Masaryka u hřbitova odklidili 

profesionálové z centrální stanice spadlý strom. 

20:02 Technický zásah – Jednotka SDH obce Radostice odstranila ve své obci 

z komunikace spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 17. července 

8:10 Technický zásah – Záchranářům ZZS pomohla v obci Dolní Třebonín č. p. 86 

jednotka profesionálů z centrální stanice Český Krumlov se snesením pacienta do 

sanitky.  

8:37 Planý poplach – Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Frymburk a jednotka 

SDH obce Vyšší Brod vyjely ve Vyšším Brodě do ulice Míru, kde se z domu č. p. 

266 linul kouř. Průzkum bytu ukázal, ţe se jednalo o planý poplach – připálení jídlo 

na sporáku. 

18:44 Záchrana osob – Do Horní Plané vyjela osádka cisterny včetně člunu ze stanice 

Frymburk k zásahu, kdy bylo ohlášeno, ţe na Lipně se převrhnul člun a jsou zde dva 

topící se lidé. Kdyţ hasiči přijeli na místo, byly obě osoby jiţ na břehu v péči Vodní 

záchranné sluţby.  



20:12 Technický zásah – Mezi obcemi Větřní a Roţmberk nad Vltavou spadl na vozovku 

strom. Odklizení a zprůjezdnění komunikace zajistila profesionální jednotka 

z centrální stanice Český Krumlov. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 17. července 

8:04 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci u zdravotního střediska 

odstranili místní profesionálové roj nebezpečného hmyzu. 

14:47 Požár – Škoda ve výši Kč 4 000,-- byla vyčíslena po poţár strniště se slámou u obce 

Malý Ratmírov. K poţáru se jako první dostavili dobrovolní hasiči obce Hospříz, 

kteří poţár lokalizovali. Na likvidaci se podíleli také profesionálové z centrální 

stanice Jindřichův Hradec, na místo se dostavili také dobrovolní hasiči obce Kunţak. 

Úplné dohašení velitel zásahu nahlásil v 15:30 hodin. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada na lisu, hodnota uchráněného majetku je Kč 40 000,--. 

20:39 Technický zásah – V ulici Pod Vrchy v Jindřichově Hradci čerpala jednotka 

z centrální stanice vodu ze sklepa rodinného domu.  

20:41 Technický zásah – Jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí odklidila v obci 

Majdalena spadlý strom. 

21:16 Technický zásah – Další čerpání provedli hasiči z centrální stanice v obci Lásenice 

č. p. 60. 

21:37 Technický zásah – A další spadlý strom, který částečně zasahoval do vozovky u 

obce Nekrasín, rozřezali a odklidili profesionální hasiči z centrální stanice 

Jindřichův Hradec.  

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 17. července 

12:44 Technický zásah – V obci Borečnice u lavičky na veřejném prostranství odstranila 

profesionální jednotka z centrální stanice Písek roj nebezpečného hmyzu. 

20:06 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla v obci 

Borovany č. p. 24 profesionální jednotka ze stanice Milevsko. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 17. července 

19:46 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku hasičů k obci Hrbov, kde se 

střetly dva osobní automobily. Jednotka SDH obce Netolice provedla odpojení 

akumulátorů a odtah vozidel mimo komunikaci.  

19:43 Technický zásah – Stejná jednotka pak ve své obci ve směru na Vodňany odklidila 

z vozovky spadlý strom. 



22:02 Technický zásah – Třetí zásah si jednotka SDH obce Netolice připsala u Petrova 

Dvora, kde u odbočky na zámek Kratochvíle odstraňovala další spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 17. července 

18:18 Technický zásah – Za obcí Dolní Poříčí ve směru na Katovice odklidili 

profesionálové z centrální stanice Strakonice spadlou větev.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 17. července 

8:23 Technický zásah – V Příběnické ulici v Táboře odstranili místní profesionálové roj 

nebezpečného hmyzu.  

10:08 Technický zásah – Jednotka SDH obce Malšice dohasila ve své obci v ulici V. 

Háka ohniska z poţáru ze středy 13. 7. 2011. 

22:05 Technický zásah – Za obcí Mezná směr Dírná spadly ulámané větve stromu na 

dráty telefonního vedení. Větve hasiči ze stanice Soběslav odřezali a odklidili.  


