Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

duben 2015
2015_15_07 – 16. 51 hodin – 1. 4. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, strom přes komunikaci, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění spadlého stromu přes pozemní komunikaci mezi
obcemi Jaroměřice - Šubířov. Po příjezdu na místo zjištěno, že strom rozřezala kolem projíždějící
osoba. Provedli jsme proto odstranění rozřezaných částí, očištění komunikace a poté se vrátili zpět
na základnu.

2015_16 – 17. 51 hodin – 1. 4. – technická pomoc, odstraňování překážek, strom
přes komunikaci, Jevíčko – Zadní Arnoštov
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela k technické pomoci na silnici mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov - odstranění
spadlého stromu přes pozemní komunikaci. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o jeden jehličnatý
strom ležící přes pozemní komunikaci. Pomocí motorové pily byl rozřezán a následně odstraněn.
Během prací se na místo dostavila jednotka HZS Moravská Třebová. Po domluvě s jejich VD se
naše jednotka vrátila zpět na základnu.

2015_17_08 – 13. 55 hodin – 6. 4. – planý poplach, technická pomoc, otevření
uzavřených prostor, Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Na základě vyhlášení poplachu vyjela jednotka k technické pomoci do obce Chornice. Při cestě k
zásahu odvolána KOPIS a vrátila se zpět na základnu. Jednalo se o planý poplach.

2015_18_09 – 09. 28 hodin – 8. 4. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu nákladního vozidla na silnici mezi
Jevíčkem a Jaroměřicemi. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nákladní automobil s přívěsem sjetý
celou pravou stranou podvozku do příkopy a nakloněný nad polem. Událost bez zranění a úniku
provozních kapalin. Zajistili jsme místo nehody a vyčkali příjezdu posilových jednotek. Po příjezdu
jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli a po příjezdu VYA 14 z HZS
Svitavy prováděny práce při vytažení NA a úklidu vozovky dle pokynů VZ. Po skončení všech
prací se jednotka vrátila na základnu.

2015_19 – 13. 18 hodin – 10. 4. – požár, lesní, polní porost, tráva, Zadní Arnoštov
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár trávy do obce Zadní Arnoštov. Po příjezdu současně s
HZS Moravská Třebová zjištěn průzkumem požár louky menšího rozsahu. Jednotka postavena
velitelem zásahu do zálohy na místě události a po lokalizaci požáru se vrací na základnu.

2015_20_2ZOČ – 10:03 hodin – 15. 4. – technická pomoc, činnost jednotky,
kropení dětského hřiště, Jevíčko
Technika: T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na kropení dětského hřiště na ulici Petra Bezruče v
Jevíčku. Hřiště pokropeno za pomoci jednoho proudu C z T 148 CAS 32.

2015_21_3ZOČ – 12:10 hodin – 16. 4. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Jevíčko
Technika: T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na komunikaci Nerudova v Jevíčku. Komunikace
umyta za pomoci mycí lišty z T 148 CAS 32.

2015_22– 20. 04 hodin – 19. 4. – únik nebezpečných átek na pozemní
komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela na odstranění úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci. Průzkumem na
místě zjištěno, že ze zaparkovaného nákladního vozidla uniká přes víčko nádrže nafta. Na
komunikaci se nacházela skvrna asi 2x2 metry. Provedli jsme provizorní opravu víčka nádrže, aby
nedocházelo k dalšímu vytékání nafty a uniklou naftu zasypali sorbentem. Po úklidu vozovky jsme
se vrátili na základnu.

2015_23– 13. 01 hodin – 20. 4. – únik nebezpečných látek na pozemní
komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů. Na místě průzkumem zjištěno, že se
jedná o únik asi 3 litrů motorového oleje na komunikaci ze zaparkovaného osobního vozidla.
Nepodařilo se nám zjistit uživatele či řidiče vozidla. Skvrna o rozměrech 1x2 metry byla zasypána
sorbentem a po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.

2015_24– 09. 18 hodin – 23. 4. – únik nebezpečných látek na pozemní
komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko: HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na únik ropných produktů do obce Jevíčko, ulice Petra
Bezruče. Průzkumem na místě zjištěna skvrna na komunikaci od motorového nebo hydraulického
oleje. Žádné vozidlo, ze kterého by olej pocházel, zde nebylo. Olej zasypán sorbentem a odstraněn.
Poté jednotka přejela na další, částečně rozježděnou skvrnu na ulici Vrchlického. Po zasypání
sorbentem a úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.

2015_25_4ZOČ – 13. 40 hodin – 24. 4. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na pokyn starosty obce k očištění vozovky - ulice Nerudova, Petra Bezruče a K. H.
Borovského v Jevíčku. Vozovky byly očištěna od prachu, který vznikl při stavebních pracích na
těchto komunikacích. Po provedení práce se jednotka vrátila zpět na základnu.

2015_26_5ZOČ – 15. 28 hodin – 27. 4. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka na pokyn starosty obce k oplachu vozovky - ulice Nerudova a K. H. Borovského v
Jevíčku. Po skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu.
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