Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
Výběr ze zásahů HZS Ústeckého kraje
11.listopadu 2011
Ústí nad Labem
dopravní nehoda
11.11. 8:34 Na linku tísňového volání byla oznámena
dopravní nehoda na křiţovatce na Ţďárek u obce Velké
Chvojno. K dopravní nehodě vyjela jednotka HZS PS
Ústí nad Labem. Hasiči na místě zjistili, ţe se jedná o
dopravní nehodu tří osobních aut. Při nehodě byli dva
lidé zraněni. Hasiči pomohli s jejich naloţením do
sanitky.
Územní odbor Děčín
požár sazí v komíně
10.11. 22:54 Hasičská jednotka HZS PS Šluknov vyjela
do Budišínské ulice v Šluknově, odkud byl hlášen poţár
v půdním prostoru. Jednalo se o poţár sazí v komíně.
Hasiči vybrali a vymetli komín a odvětrali půdní prostor.
Poţár byl zlikvidován ve 23:46.
Územní odbor Litoměřice
požár podlahy
10.11. 20:04 Hasičské jednotky HZS PS Roudnice nad
Labem a SDH Brozany nad Ohří vyjely k poţáru do Kozí
ulice v Brozanech nad Ohří. Hořela podlaha od kamen.
Hasiči poţár lokalizovali v 20:26 a zlikvidovali v 21:15.
Prostor byl odvětrán.

Územní odbor Děčín
požár sklepa a přilehlého skladu
10.11. 15:27 Na linku tísňového volání byl oznámen
poţár garáţe u rodinného domku v Polní ulici v Děčíně –
Václavově. K poţáru vyjely jednotky HZS PS Děčín,
SDH Děčín – Staré Město, SDH Horní Ţleb. Na místě
bylo zjištěno, ţe hoří sklep a přilehlý sklad. Majitel utrpěl
popálenina a byl na místě ošetřen. Hasiči pouţili
přetlakovou ventilaci. V garáţi byl odpojen plyn. Hasiči
vynášeli věci z poţářiště. Poţár přepálil hlavní přívod
vody do domku. Nebyl nalezen hlavní uzávěr. Byl
informován podnik SČVAK. Poţár lokalizovali v 15:41 a
zlikvidovali v 17:08. Místo bylo prohlédnuto
termokamerou. Škoda byla předběţně odhadnuta na
400 tisíc Kč.
Územní odbor Chomutov
požár starého včelína
10.11. 13:28 Hasičské jednotky HZS PS Klášterec nad
Ohří a SDH Klášterec nad Ohří vyjely k poţáru starého
včelína v Klášterci nad Ohří. Hořel objekt 6x4m,
poţárem byl celý zasaţen. Hasiči poţár lokalizovali
v 13:46 a zlikvidovali v 14:29.
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