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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 12. září 

8:53 Technický zásah – Ve třídě mateřské školky v Dlouhé ulici č. p. 889/35 v Českých 

Budějovicích odstranili profesionálové ze stanice Suché Vrbné hnízdo 

nebezpečného hmyzu. 

11:16 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice 

zasahovala u nouzového otevření dveří bytu v Plavské ulici č. p. 1982/15 v Českých 

Budějovicích.  

16:34 Technický zásah – Další hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila jednotka ze 

stanice Suché Vrbné na dopravním hřišti ve štítu domu v ulici K. Světlé v Českých 

Budějovicích.  

17:04 Technický zásah – Vodu ze sklepa vinotéky v Chlečického ulici č. p. 130/3 

v Českých Budějovicích odčerpala jednotka z centrální stanice.  

17:41 Technický zásah – K čerpání vody, a to ze zatopené jímky v areálu ZD v obci 

Koloměřice, vyjela také jednotka SDH obce Týn nad Vltavou.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 12. září 

16:53 Technický zásah – Spadlý strom odklidila z vozovky u obce Bujanov profesionální 

jednotka ze stanice Kaplice.  

23:26 Požár – Profesionální hasiči ze stanice Kaplice společně s jednotkou SDH obce 

Benešov nad Černou byli vysláni do obce Pohorská Ves části obce Lužnice, kde 

hořelo pět balíků sena. Hasiči požár zlikvidovali přibližně za čtyřicet minut. Vzniklá 

škoda byla vyčíslena na Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 20 000,--. 

Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 12. září 

9:36 Technický zásah – Na žádost starosty obce zjistila jednotka SDH obce Cizkrajov 

v obci Holešice mytí vozovky.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 12. září 

11:04 Dopravní nehoda – U obce Milenovice nezvládla řidička osobního automobilu Fiat 

Panda zatáčku a po několika přemetech skončila se svým vozem na střeše 

v silničním příkopu. Zraněná řidička i její dítě byla v okamžiku příjezdu hasičů ze 

stanice Milevsko mimo havarovaný vůz a okamžitě si je převzal do péče lékař ZZS. 

Hasiči provedli zajištění místa nehody, odpojení akumulátoru a kontrolu úniku 



provozních kapalin. Po vyšetření nehody Policií ČR pak jednotka HZS vyprostila 

vůz z příkopu a odtáhla jej do Milenovic.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 12. září 

13:20 Požár – Nedbalost při používání elektrického spotřebiče byla příčinou vzniku 

požáru v bytě v pátém nadzemním podlaží ve Slámově ulici č. p. 503 v Prachaticích. 

Požár byl uhašen bez účasti jednotek PO, na místo se dostavil pouze vyšetřovatel 

HZS, který stanovil výši vzniklé škody na Kč 20 000,-- a hodnotu uchráněného 

majetku na Kč 100 000,--. 

20:02 Technický zásah – Jednotka SDH obce Čkyně odklidila z vozovky u obce Dolany 

spadlou větev.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 12. září 

12:35 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila z budovy základní 

školy v obci Lnáře profesionální jednotka ze stanice Blatná. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 12. září 

8:26 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor vyjela k obci 

Malý Ježov, kde se střetl osobní automobil VW Vento s traktorem značky Zetor. 

V době příjezdu hasičů na místo byl zraněný řidič traktoru již odvezen do 

nemocnice. Za přítomnosti Policie ČR hasiči převrátili traktor zpět na kola a v rámci 

likvidačních prací zametli vozovku od úlomků střepů a plastů.  

18:02 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v obci Balkova Lhota – 

Černý Les č. p. 19 profesionální jednotka z centrální stanice Tábor. 

 

 

 


