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Územní odbor České Budějovice
Neděle 23. října
9:53

Technický zásah – V Otakarově ulici č. p. 1156/63 v Českých Budějovicích eviduje
osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice nouzové otevření dveří.

15:38

Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen požár odpadu v plechovém
kontejneru, který hořel v Trhových Svinech u mlýna Šimeček. Požár uhasili
profesionálové ze stanice Trhové Sviny za necelých patnáct minut.

Územní odbor Český Krumlov
Neděle 23. října
18:37

Dopravní nehoda – Následky nehody, při které osobní automobil sjel u obce Dolní
Dvořiště ze silnice, likvidovaly osádky dvou vozů ze stanice Kaplice. Při nehodě
utrpěla jedna osoba zranění, byla ošetřena ZZS. Zasahující hasiči nemuseli
vyprošťovat, provedli zajištění místa nehody a zabezpečení havarovaného vozu.
Odtah a vyproštění vozu si majitel zajistil sám.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Neděle 23. října Bez událostí

Územní odbor Písek
Neděle 23. října Bez událostí

Územní odbor Prachatice
Neděle 23. října Bez událostí

Územní odbor Strakonice
Neděle 23. října
6:07

Dopravní nehoda – Na silnici vedoucí ze Škvořetic na Buzice havaroval osobní
automobil, jehož řidič nezvládnul řízení a sjel s vozem do rybníka. K zásahu
operační středisko vyslalo profesionální hasiče ze stanice Blatná. Když přijeli na
místo, byl řidič již na břehu. Hasiči zjistili, že z vozu neunikají žádné provozní
kapaliny. Vytažení z vody provedli až po vyšetření nehody Policií ČR. Zásah byl
ukončen pro jednotku HZS kolem 8. hodiny.

10:28

Planý poplach – Planým poplachem byl výjezd hasičů z centrální stanice Strakonice
k ohlášenému požáru v objektu Státního okresního archívu ve Smetanově ulici ve
Strakonicích. Požár byl ohlášen elektrickou požární signalizací.

13:40

Záchrana osoby – V Elektrárenské ulici č. p. 32 ve Vodňanech osvobodili místní
profesionálové osobu ze zaseknutého výtahu.

15:44

Technický zásah – Profesionálové ze stanice Vodňany si připsali nouzové otevření
dveří bytu, a to ve Smetanově ulici č. p. 875 ve Vodňanech.

Územní odbor Tábor
Neděle 23. října
8:10

Technický zásah – Jednotka SDH obce Tábor zajistila v Táboře asistenci při konání
světového poháru v cyklokrosu.

