Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 22. listopadu 2011

Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí

Územní odbor České Budějovice
Úterý 22. listopadu
13:27

Dopravní nehoda – V ulici B. Němcové v Českých Budějovicích provedla jednotka
ze stanice Suché Vrbné odstranění následků dopravní nehody dvou osobních
automobilů. Při střetu vozů Peugeot a Mercedes nebyl nikdo zraněn, hasiči oba vozy
zajistili proti požáru a vyčistili vozovku od uniklých provozních látek.

20:10

Planý poplach – K ohlášenému požáru vyjela do objektu bývalých pozemních
staveb v ulici Jana Milíče v Českých Budějovicích osádka cisterny z centrální
stanice. Na místě se ukázalo, že se jedná o nenahlášené pálení starých palet.

Územní odbor Český Krumlov
Úterý 22. listopadu
5:00

Požár – Profesionální hasiči ze stanice Kaplice likvidovali v obci Pohorská Ves
požár odpadu ve velkoobjemovém kontejneru. Požárem nevznikla žádná škoda,
zásah hasiči ukončili po půl sedmé ranní.

12:18

Únik nebezpečných látek – Za přítomnosti příslušníků Městské policie vyčistila
jednotka z centrální stanice vozovku u lékárny v ulici T. G. Masaryka v Českém
Krumlově od provozních látek uniklých z osobního automobilu tovární značky
Hyundai Santa Fe.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Úterý 22. listopadu
7:55

Technický zásah – Profesionálové z jednotky HZSP SŽDC pokračovali
v Revoluční ulici v Českých Velenicích v jeřábových pracích.

13:44

Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům
ZZS v ulici arch. Teplého č. p. 832 v Jindřichově Hradci jednotka místních
profesionálů.

14:27

Požár – Do sedmi minut zlikvidovali profesionální hasiči z centrální stanice
Jindřichův Hradec požár manipulátoru značky Terex 736, který hořel na silnici za
obcí Jarošov nad Nežárkou ve směru na Jindřichův Hradec. Operační středisko
k zásahu vyslalo také jednotku SDH obce Jarošov nad Nežárkou a na základě žádost
velitele zásahu si vyžádalo pomoc pracovníků SÚS. Požárem vznikla škoda Kč
600 000,--, ve stejné výši jsou i uchráněné hodnoty. Příčinou vzniku požáru byla
technická závada hydrauliky.

Územní odbor Písek
Úterý 22. listopadu

14:45

Technický zásah - Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům
ZZS v obci Staré Sedlo č. p. 22 jednotka profesionálních hasičů ze stanice Milevsko.

Územní odbor Prachatice
Úterý 22. listopadu Bez událostí

Územní odbor Strakonice
Úterý 22. listopadu
18:55

Záchrana zvířete – Jednotka SDH obce Čepřovice zasahovala v obci Střítež, kde
pomohla s vytažením koně ze studny. Zásah byl ukončen v 19:12 hodin.

Územní odbor Tábor
Úterý 22. listopadu
0:22

Technický zásah – Dveře bytu, ve kterém zůstalo zabouchnuté malé dítě, otevřela
za použití speciálního zařízení v Náchodské ulici č. p. 2673 v Táboře místní
profesionální jednotka.

9:04

Technický zásah – Stejná jednotka si připsala tentýž zásah, a to v Berlínské ulici č.
p. 2748 v Táboře.

15:14

Technický zásah – V Táboře v ulici Čsl. armády pomohla jednotka z centrální
stanice starému pánovi, který uklouznul ve vaně a nebyl schopen sám vstát a z vany
vylézt.

