Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

listopad 2016
2016_57_16 – 06.40 hodin – 7. 11. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Křenov
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice k technické pomoci na silnici mezi obcemi Křenov –
Pohledy. Na místo zjištěno, že se jedná o nákladní automobil, který se nacházel pravými koly mimo
pozemní komunikaci a byl nakloněn směrem do příkopy. Po označení místa události dorazila na
místo jednotka HZS Svitavy s vozidlem AV 14, která provedla vyproštění vozidla. Po skončení
prací se jednotky vrátily zpět na základnu.

2016_58_17– 20.18 hodin – 12. 11. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Pardubice na dopravní nehodu jednoho osobního automobilu.
Vzhledem k nejasnému ohlášení místa DN jednotka vyslána přes obec Jaroměřice a Biskupice
směrem na Chornice. Na místo jsme se dostavili ihned po příjezdu jednotky HZS M.T. Provedeno
osvětlení místa zásahu a zajištění místa DN pomocí výstražných kuželů. Poté jednotka odeslána
velitelem zásahu zpět na základnu

.

2016_59 – 09.13 hodin – 30. 11. - požár, průmyslové, zemědělské objekty, sklady,
požár haly, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+1, Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy,
vyšetřovatel HZS Svitavy, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár haly v Jevíčku. Po příjezdu na místo zjištěno, že jedná
o kouř zpod střešní konstrukce ocelové haly. Majitel prováděl sám hasební práce za pomoci
zahradní hadice. Nataženo dopravní vedení s rozdělovačem, jeden "C" proud. Vypnutí elektrické
energie v hale a evakuace svářecí acetylenové soupravy, dále přirozené odvětrání haly otevřením
všech vrat. Započato s hasebními pracemi v dýchací technice ze země a nastavovacího žebříku. Po
příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení u zásahu a provádění dalších prací podle
pokynů VZ: nasazení přetlakové ventilace, dohašování skrytých ohnisek, rozebírání konstrukcí. Po
likvidaci požáru asistence vyšetřovateli HZS.
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