
13: 31  Olomouc, ulice Ječmínkova – výjezd hasičů na ohlášený kouř z oken. 

Minutu po půl druhé odpoledne vyslalo operační středisko hasičů jednotku centrální stanice Olomouc, společně 
s osádkou vozidla výškové techniky k možnému požáru v bytě. Oznamovatel nahlásil valící se kouř z oken. Po příjezdu 
a provedeném průzkumu nalezli hasiči v bytě zapomenuté potraviny na plotně. Provedli odvětrání, majitelka bytu 
nevyžadovala přivolání lékařské pomoci Zdravotnické záchranné služby. 
  

14:14 Lipník nad Bečvou – likvidace požáru staré uskladněné slámy. 

Tří jednotky hasičů likvidovaly požár staré uskladněné slámy ve středu krátce po druhé hodiny odpoledne. Na místě 
události zasahovaly jednotky, profesionální požární stanice Lipník nad Bečvou a také dvě dobrovolné, Lipník nad 
Bečvou a Podhoří. Během dvaceti minut požár lokalizovaly a následně dohašovaly menší ohniska požáru. Místo události 
poté hasiči předali ke kontrole majitelům. Při požáru nedošlo k žádné škodě. 
  

14:47  Šternberk – likvidace požáru skládky 

Profesionální jednotku požární stanice Šternberk vyslalo operační středisko k likvidaci požáru skládky ve Šternberku. 
Naštěstí nedošlo k většímu rozhoření a jednotka prakticky během chvíle požár lokalizovala i likvidovala. Při požáru 
nedošlo k žádné škodě. 
  

14:54  Lipník na Bečvou – dodatečně ohlášený požár z předchozího dne ( 27.9.2011 ) bez účasti jednotek hasičů, 
beze škody. 

  

15:15  Malhotice – likvidace požáru stohu s uskladněnou slámou 

Čtyři jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů likvidovaly v odpoledních hodinách požár uskladněné staré slámy a 
hnojiště o rozloze 15x30x5 m v Malhoticích na Přerovsku. Společně s profesionální jednotkou požární stanice Hranice a 
to osádky dvou cisternových vozidel vyslalo operační středisko hasičů také dobrovolné hasiče Malhotice, Horní Újezd a 
Opatovice. Hasiči provedli lokalizaci a po dohodě s majitelem dále nepokračovali v hasebních pracích. Majitel si poté po 
vlastní linii zajistil zabezpečení cisternou a také dohled nad požářištěm. 
  

15:38  Olomouc – obchodní prostory společnosti – planý poplach ( signalizace EPS ) 

Jednotka po příjezdu provedla ohledání místa se signálem EPS, které vykazovalo neplatné hlášení o požáru. 
  

16:15   Rychlostní komunikace R35, Dolní Újezd – požár osobního vozidla – přehodnocen na technickou pomoc 

K likvidaci požáru osobního vozidla na rychlostní komunikaci R35 v úseku u obce Dolní Újezd vyslalo operační středisko 
dvě jednotky profesionálních hasičů, požární stanice Olomouc a také Lipník na Bečvou. K požáru vozidla nedošlo, 
pravděpodobně po úniku oleje došlo k zakouření. Ke vzniku škody nedošlo. 
  

17:14 Přerov – požár bojleru v bytě 

K likvidaci požáru bojleru v bytě v Přerově na ulici nám. Svobody vyjela jednotka požární stanice Přerov. Ta po příjezdu 
k události a provedeném průzkumu, provedla uhašení pomocí ručního hasicího přístroje. Objekt poté odvětrala, 
nemusely být evakuovány žádné osoby. 
  

18:14 Olomouc – obchvat Olomouce sjezd na Nemilany – požár osobního vozidla – přehodnocen na technickou 
pomoc 

K prakticky podobnému případu požáru po ohlášení na tísňovou linku vyslalo dnes podruhé jednotku hasičů požární 
stanice Olomouc. Na základě informace na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru oznamovatelem, který uviděl 
při průjezdu kouř od motoru vozidla na rychlostní komunikaci R35, obchvatu Olomouce u sjezdu na Nemilany. Po 
příjezdu jednotky a provedeném průzkumu hasiči událost přehodnotili na technickou pomoc. Došlo k zakouření po úniku 
oleje do motorové části. Vozidlo zabezpečili proti vzniku požáru a likvidovali únik provozních kapalin. 
  

 


