Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

leden 2015
2015_01 – 10.06 hodin – 5. 1. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, uvízlá dodávka na silnici č. 366, Jevíčko – Zadní Arnoštov
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, SaUS
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č.366 Jevíčko směr
Zadní Arnoštov. Průzkumem zjištěno, že se jedná o malý NA automobil. Vozidlo bylo naloženo
elektronikou a bylo vzpříčeno mezi příkopami v prudkém kopci na zcela zledovatělé komunikaci.
Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Místo DN bylo zajištěno pomocí kuželů a
komunikace ve spolupráci s PČR uzavřena, dále zažádáno o SaUS na posyp komunikace a
rozhodnuto o vyslání CAS 20 objízdnou trasou přes Březinu, aby bylo možné vyproštění vozidla.
Po posypu komunikace provedeno vlastní vyproštění vozidla pomocí navijáku z CAS 20 a po
zprůjezdnění komunikace se jednotka vrací na základnu.

2015_02 – 22.25 hodin – 10. 1. – technická pomoc, odstraňování překážek,
spadené stromy přes komunikaci, silnice Jevíčko – Zadní Arnoštov
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS na technickou pomoc - odstraňování překážek na silnici Jevíčko -Zadní
Arnoštov. Průzkumem zjištěno několik spadlých stromů přes komunikaci. Stromy odstraněny
pomocí řetězové motorové pily. Proveden úklid vozovky a zprůjezdnění komunikace. Při jízdě zpět
na základnu vyslána jednotka KOPIS na silnici Jevíčko - Velké Opatovice k další události.

2015_03_01 – 22.55 hodin – 10. 1. – technická pomoc, odstraňování překážek,
popadané větve na komunikaci, silnice Jevíčko – Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka přejela ta technickou pomoc – odstranění překážek na silnici Jevíčko – velké Opatovice.
Průzkumem zjištěno větší množství popadaných větví na komunikaci od Jevíčka až k Velkým
Opatovicím. Po odstranění větví mimo komunikaci se jednotka vrátila na základnu.

2015_04– 10.06 hodin – 11.1. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, utržená plechová střecha na sýpce bývalého hospodářského družstva,
Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5, Peugeot Boxer, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů zajištění utržené plechové střechy na budově bývalé sýpky hospodářského družstva na ulici
Třebovská v Jevíčku, majitel město Jevíčko. Po příjezdu na místo se zde již nacházel starosta obce
Jevíčko. Po zajištění klíčů od budovy a vytvoření bezpečného přístupu na střechu průzkumem
zjištěno, že se jedná o částečně utrženou a vlivem silného větru zkroucenou plechovou střechu na
třípodlažní budově. Odvolána výšková technika z CPS Svitavy z důvodu nemožnosti jejího ustavení
u objektu. Po domluvě se starostou obce povolána další technika jednotky Jevíčko - Peugeot Boxer
s dřevěnými deskami a spojovacím materiálem na provizorní zajištění střechy. Po příjezdu jednotky
HZS Moravská Třebová a vyhodnocení situace s jejím velitelem se jednotka HZS M.T. vrací na
základnu a jednotka Jevíčko po vystrojení a vybavení se prostředky pro zajištění při práci ve výšce
(opasky, postroje, lana) provedla vlastní zajištění utržené střechy. Po předání místa zásahu
starostovi obce Jevíčko se jednotka vrací na základnu.

2015_05– 07.19 hodin - 27. 1. – technická pomoc, odstranění překážek, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka na vytažení nákladního automobilu s návěsem na ulici Biskupická v Jevíčku. Automobil
nemohl vyjet na zasněžené a kluzké vozovce. Za pomoci služeb Města Jevíčko bylo provedeno
posypání vozovky inertním materiálem a následně se podařilo nákladnímu vozidlu odjet z místa
události.

2015_06_02– 13.16 hodin - 27 1. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, zapadený kamion na silnici Jaroměřice - Šubířov
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR, SaUS
Jednotka vyjela na dopravní nehodu nákladního vozidla na silnici mezi obcemi Jaroměřice –
Šubířov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o vozidlo převážející nebezpečnou látku - síran železitý.
Vozidlo sjelo pravým předním kolem do příkopu. Na vozidle i nákladu nebyl zjištěn únik
provozních kapalin ani únik přepravované látky. Cestou KOPIS byla vyžádána pomoc dalších
jednotek PO a SUS. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo velení u zásahu předáno
jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Po vyproštění vozidla za pomoci VYA
14 se jednotka na pokyn velitele zásahu vrátila zpět na základnu.

2015_07 – 10.11 hodin - 31 1. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS,
otevření uzavřených prostor, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na technickou pomoc - spolupráci se složkami IZS otevření domu do obce Jevíčko, kde měla být údajně schizofrenní osoba. Po příjezdu na místo
průzkumem zjištěno, že se zde nachází Policie ČR a majitelka domu. V uzamčeném domě se
nacházel její syn, který odmítal údajně vlivem duševní poruchy vpustit majitelku a PČR do domu.
Na žádost Policie byl proveden pokus o vstup do objektu přes balkon za pomoci čtyř dílů
nastavovacího žebříku, kde měly být otevřené balkonové dveře. Toto se nepotvrdilo, proto jednotka
provedla otevření hlavních vchodových dveří za pomoci nářadí pro vnikání do uzamčených prostor.
Po příjezdu HZS Moravská Třebová předáno velení veliteli HZS a prováděny další práce dle jeho
pokynů. Po ošetření pacienta ZZS a pokynu velitele zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
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