Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 1. listopadu 2011

Zpracovala: mjr. Bc. Lenka Křížová
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Územní odbor České Budějovice
Úterý 1. listopadu
07:23

Technický zásah – Jednotka HZSP SŽDC České Budějovice vyjela na nakolejení
vykolejené lokomotivy v obci České Budějovice. Návrat jednotky v 12:37 hod.

13:10

Technický zásah – Otevření bytu v obci České Budějovice provedla místní jednotka
profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 13:46 hod.

21:42

Požár – Na ohlášený požár bytového domu v obci České Budějovice vyjela místní
profesionální jednotka s rychlým zásahovým automobilem, cisternovou
automobilovou stříkačkou a automobilovou plošinou a s další cisternou jednotka
z požární stanice Suché Vrbné. Jednalo se požár bytu v prvním patře, který byl
uhašen majitelem bytu před příjezdem jednotek. Hasiči na místě provedli odvětrání
zakouřených prostor. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 20 000,-- Kč, uchráněné
hodnoty činí 50 000,-- Kč. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost. Návrat poslední
jednotky ve 22:41 hod.

Územní odbor Český Krumlov
Úterý 1. listopadu
14:31

Planý poplach - Na monitoring kouře ze stoupaček bytového domu v obci Přídolí
byla vyslána jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Český Krumlov
a jednotka SDH obce Přídolí. Na místo zásahu dorazila jako první profesionální
jednotka, která průzkumem místa událostí zjistila, že se jedná o kouř z kotle jedné
z kotelen v bytové jednotce. JSDH Přídolí byla po ohlášení výjezdu vrácena zpět
na stanici- zásah již byl ukončen. Návrat poslední jednotky v 15:56 hod.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Úterý 1. listopadu
Bez událostí

Územní odbor Písek
Úterý 1. listopadu
Bez událostí
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Územní odbor Prachatice
Úterý 1. listopadu
21:21

Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Vimperk vyjela
místní profesionální jednotka. Jednalo se vyteklý olej na silnici v důsledku technické
závady na osobním automobilu. Návrat poslední jednotky v 21:49 hod.

Územní odbor Strakonice
Úterý 1. listopadu
00:13

Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Vodňany vyjela
na žádost Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů.

00:13

Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Vodňany provedla
místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 00:41 hod.

09:05

Požár – Na požár plechového kontejneru v obci Kapsova Lhota vyjela profesionální
jednotka z požární stanice Strakonice. Jednotka provedla lokalizaci požáru, který se
podařilo během minuty zlikvidovat. Požárem nevznikla škoda. Návrat jednotky
v 09:50 hod.

16:56

Technický zásah – Otevření bytu v obci Vodňany provedla místní profesionání
jednotka. Návrat poslední jednotky v 17:12 hod.

Územní odbor Tábor
Úterý 1. listopadu
08:06

Dopravní nehoda – Na likvidaci následků dopravní nehody v obci Strkov vyjela
jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor. Na místě bylo průzkumem
zjištěno, že v důsledku nehody osobního a nákladního automobilu došlo k úniku cca
300 l motorové nafty na hladinu rybníka Koberný. Hasiči provedli opatření proti
dalšímu úniku nafty do vody a k likvidaci skvrny použili norné stěny a sorbent.
Na místo události se dostavili zástupci odboru životního prostředí Městského úřad
Tábor a České inspekce životního prostředí. Místo bylo poté předáno odborné firmě
k provedení dokončení likvidace skvrny. Návrat poslední jednotky v 10:57 hod.

08:15

Technický zásah – Na únik PHM do zeminy u obce Soběslav vyjela na žádost
Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů. Hasiči provedli zajištění místa
úniku. Na místo události se dostavil zástupce odboru životního prostředí MěU
Soběslav, který o situaci informoval Českou inspekci životního prostředí. Návrat
poslední jednotky v 10:17 hod.
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