Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 10, 400 01 Ústí nad Labem
Výběr ze zásahů HZS Ústeckého kraje ze dnů 7.-8.12.
Silný vítr
8.12. Hasičské jednotky v Ústeckém kraji, profesionální i
dobrovolné, vyjely od včerejších 16:00 do dnešních 8:00
k dvaceti událostem způsobeným nárazy větru. V okresu
Chomutov to byly tři zásahy, strom hrozící pádem
v Strupčicích, utrţená střecha zastávky v Kamenné ulici
v Chomutově, spadlý strom u obce Blatno. V okresu
Děčín vyjely jednotky k 5 zásahům, v Druţstevní ulici
v Martiněvsi padal stavební materiál ze střechy
paneláku, v Lipové ulici v Jílovém – Kamenné spadla
borovice na dráty elektrického vedení, spadlé stromy
v Rumburku, Markvarticích a Hřensku. V okresu
Litoměřice to byl jeden zásah, spadlý strom u obce
Kleneč. V okresu Louny zasahovali hasiči v Studentské
ulici v Ţatci, část stromu spadla na komunikaci. V okresu
Teplice to bylo pět zásahů, ukotvení vánočního stromu
na Náměstí Svobody v Teplicích, uvolněný satelit
v Přítkovské ulici v Teplicích, spadlý strom v Ohníči,
strom na vozovce ve Vrchlického ulici v Teplicích, strom
na silnici u Kladrub. V okresu Ústí nad Labem
zasahovali hasiči pětkrát, strom spadlý na vozovku
v ulici Dukelských hrdinů v Ústí nad Labem, sloup na
silnici v Chlumci, strom na silnici u Českého Újezdu,
strom na komunikaci v Milbohově a v Stráţkách.

Ústí nad Labem
požár auta
8.12. 5:43 Hasičská jednotka HZS PS Ústí nad Labem
vyjela k poţáru auta v Ústí nad Labem – Chabřovicích.
Hořelo osobní auto Škoda Felicia. Auto bylo zasaţeno
poţárem celé. Hasiči poţár lokalizovali v 6:03 a
zlikvidovali v 6:43.
Územní odbor Děčín
požár komína
7.12. 20:36 Hasičské jednotky HZS PS Děčín a SDH
Horní Ţleb vyjely k poţáru domu do obce Malšovice
Borek. Hořely saze v komíně, který byl ucpaný a praskl.
Jednalo se o dvoupatrový domek. Majitel jej vlastnil
první den. Po předešlém majiteli vynesli hasiči 25
kbelíků sazí a ucpaný komín vyčistili. Hasiči poţár
lokalizovali ve 21:43 a zlikvidovali v 23:02. Dům byl
zkontrolován termokamerou.
Územní odbor Chomutov
požár v domku
7.12. 16:49 Hasičské jednotky HZS PS Chomutov, SDH
Hora Sv. Šebestiána a SDH Kovářská vyjely k poţáru v
domku v obci Křimov – Domina. Hořelo v jedné místnosti
v 1. patře pravděpodobně od komína. Hasiči zasahovali
jedním proudem C a rozebírali podlahu. Poţár byl
lokalizován v 17:15 a zlikvidován v 17:50.
por. Ing. Lukáš Marvan
komisař
tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
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