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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 17. července 

6:04 Planý poplach – Jednotka SDH podniku Čepro, a. s., sklad Včelná vyjela ve svém 

podniku k požáru ohlášenému elektrickou požární signalizací. Jednalo se však o 

planý poplach. 

6:09 Planý poplach – Také profesionální jednotka ze stanice České Budějovice byla 

vyslána k požáru ohlášenému elektrickou požární signalizací, a to do firmy Robert 

Bosch, s. r. o., v Českých Budějovicích. I zde se ukázalo, že se jedná o planý 

poplach – porucha na kompresoru. 

10:06 Technický zásah – Jednotka SDH obce Týn nad Vltavou provedla v Hněvkovicích 

na levém břehu Vltavy – Čihovice vyčištění kanalizace.  

15:49 Dopravní nehoda – Na žádost Policie ČR provedla profesionální jednotka ze 

stanice Suché Vrbné na křižovatce ulic Dlouhá a J. Kolářové v Českých 

Budějovicích úklid vozovky po dopravní nehodě. Hasiči pomocí sorbentu vyčistili 

vozovku od uniklého motorového oleje. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 17. července   Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 17. července 

10:09 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Dačice vyjela na základě mezikrajské 

výpomoci do obce Černíč (Kraj Vysočina) k požáru osobního automobilu. U zásahu 

jednotka nakonec nezasahovala, na místo dorazila jako první profesionální 

jednotkou ze stanice Telč. Zásah jihočeští hasiči se okolo půl jedenácté vrátili zpět 

na základnu. Požár šetří HZS Kraje Vysočina. 

14:02 Technický zásah – Čerpání vody ze sklepa domu č. p. 314 ve Studené v ulici Na 

Šibené zajistila jednotka místních dobrovolných hasičů. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 17. července    

7:01 Technický zásah – V Milevsku došetřovali příslušníci jednotky HZSP SŽDC 

událost, při které bylo uraženo návěstidlo.  

15:16 Dopravní nehoda – Následky střetu dvou osobních automobilů odstraňovala v obci 

Podolí I. písecká profesionální jednotka. Když hasiči přijeli na místo, byla jedna 

zraněná osoba již v péči ZZS, na místě zasahovala Policie ČR a jeden z vozů byl 



převrácený na střechu v poli. Hasiči provedli zabezpečení proti vzniku požáru a 

úniku provozních látek.  

16:33 Technický zásah – Jednotka SDH odstranila ve své obci z vozovky spadlou větev.  

18:37 Únik nebezpečných látek – Z proražené vany osobního automobilu unikly na 

vozovku v obci Třebkov provozní kapaliny. Jejich odstranění provedla profesionální 

jednotka ze stanice Písek. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 17. července    

22:04 Požár – Požár odpadu v plechovém kontejneru uhasila ve Vodňanské ulici 

v Prachaticích místní profesionální jednotka. Při požáru nevznikla žádná škoda.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 17. července   Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 17. července    

17:29 Technický zásah – Jednotka SDH obce Mladá Vožice odstranila ve své obci v ulici 

Aloise Mareše na žádost starosty roj nebezpečného hmyzu. 

 

 


