Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

listopad 2014
2014_58_25 – 13:27 hodin – 3. 11. – technická pomoc, spolupráce se složkami
IZS, pomoc záchranné službě s transportem pacienta, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela na technickou pomoc do lesa v katastru obce Jaroměřice. Příjezd k místu zásahu byl
po rozbahněné lesní cestě. Zde se již nacházela ZZS Moravská Třebová, které jsme pomohli s
transportem pacienta do sanitního vozu. Poté se jednotka vrátila na základnu.

2014_59 – 14:41 hodin – 4. 11. – dopravní nehoda se zraněním, odstranění
následků dopravní nehody, silnice Jevíčko - Uhřice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 372 Jevíčko směr
Uhřice. Po příjezdu na místo a upřesnění místa zásahu zjištěno, že došlo k nehodě dvou osobních
automobilů, dvě zraněné osoby se nacházejí v kolemjedoucím vozidle dopravní zdravotní služby,
která již vyrozuměla ZZS a na místě zasahuje dopravní policie ČR. Provedeno zajištění místa
nehody, protipožární opatření, zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem a započato s
řízením dopravy. Po příjezdu HZS M. T. předáno velení jejímu veliteli a prováděny práce dle jeho
pokynů. Po odjezdu jednotky M. T. a vyšetření nehody PČR provedeno naložení jednoho OA na
odtahovou službu, odtažení druhého OA mimo komunikaci a po úklidu vozovky se jednotka vrátila
na základnu.

2014_60 – 14:19 hodin – 17. 11. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, náraz osobního automobilu do stromu, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka k dopravní nehodě v obci Jevíčko. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o nehodu
jednoho osobního vozidla. Řidič byl již při našem příjezdu mimo vozidlo a v péči lékaře. Provedli
jsme protipožární opatření a za pomoci sorbentu zajistili drobný únik provozních kapalin. Po
příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo předáno velení u zásahu a po dohodě s VZ se
jednotka vrací zpět na základnu.

2014_61_26 – 16:29 hodin – 26. 11. – požár, nízké budovy, dřevěná bouda u
kolejí, silnice Jevíčko – Uhřice
Technika: Renault CAS 20, 1+3, T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyjela k požáru dřevěné boudy u kolejí mezi železničními stanicemi Jevíčko - Velké
Opatovice. Po příjezdu k železničnímu přejezdu bylo zjištěno, že příjezd techniky až na místo
požářiště není možný a bude nutno provádět dálkovou dopravu vody. Po příjezdu jednotky HZS
Moravská Třebová bylo předáno velení u zásahu jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho
pokynů. Vozidlo CAS 32 T 148 bylo ponecháno na místě zásahu v záloze, z vozidla CAS 20 M2R
Renault bylo prováděno doplňování vody, osvětlení místa zásahu a zajištění týlových prací.
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