Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

září 2017
2017_70 – 14.14 hodin – 3. 9. - dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 366 Jevíčko směr Chornice. Na
místě průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních aotomobilů. Obě vozidla
na kolech, jedno na komunikaci, druhé v poli. Cestující mimo vozidla. Zajištěno místo nehody,
provedena protipožární opatření, únik provozních kapalin zasypán sorbentem. Současně
poskytována předlékařská pomoc všem třem zraněným osobám a zažádáno o ZZS. Po příjezdu ZZS
předány zranění do její péče. Příjezd HZS Moravská Třebová a velení u zásahu přebírá velitel
družstva HZS M.T. Další práce dle jeho pokynů: řízení dopravy, odstraňování následků dopravní
nehody, nakládání havarovaných vozidel na kontejner z HZS Svitavy. Po odstranění vozidel a
úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2017_71 – 13.28 hodin – 16. 9. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění stromu přes silnici Jevíčko
směr Smolná. Na místě zjištěno, že vyvrácený suchý strom blokuje částečně komunikaci.
Provedeno jeho odstranění za pomoci motorové řetězové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací
na základnu.

2017_72 – 14.30 hodin – 16. 9. - dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, ZZS, PČR, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním na silnici č. 366 Jevíčko směr
Chornice. Na místě zjištěno, že se jedná o nehodu jednoho osobního automobilu, který havaroval do
pole mimo komunikaci. Na místě jedna zraněná osoba mimo vozidlo, dále MP Jevíčko. Provedeno
zajištění místa nehody, protipožární opatření, drobný únik provozních kapalin zachycen pomocí
sorpční rohože. Současně poskytnuta předlékařská pomoc zraněné osobě a prováděno řízení
dopravy na komunikaci. Na místo se dále dostavila PČR, ZZS a HZS Moravská Třebová. Zraněná
osoba předána do péče lékaře, velitel družstva HZS M.T. nepřebírá velení u zásahu a Moravská
Třebová odjíždí na základnu. Po zdokumentování místa DN povolán kontejnerový automobil.
Po naložení vozidla ve spolupráci s HZS Svitavy a úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2017_73 – 18.11 hodin – 18. 9. - technická pomoc, odstranění nebezpečného
hmyzu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného hmyzu do obce Jevíčko. Na místě průzkumem zjištěno,
že se ve větracím otvoru fasády nachází vosí hnízdo. Majitel domu byl těmito vosami pobodán a
došlo u něj k alergické reakci. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o odstranění tohoto hnízda za
použití nastavovacích žebříků, včelařské kukly a spreje proti hmyzu. Po odstranění nebezpečného
hmyzu byla uživatelům vysvětlena situace a byli upozorněni na možnost výskytu jedinců hmyzu
nacházejícího se mimo hnízdo.

2017_74 – 05.32 hodin – 26. 9. – technická pomoc, ůnik ropných produktů na
komunikaci, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů na komunikaci v obci Jevíčko. Na
místě zjištěno, že se jedná o motorový olej z proražené vany osobního automobilu, který byl rozlit
na úseku cca.300 metrů od překopu na ulici Brněnská přes Palackého náměstí až na ulici
Třebovská. Zažádáno o posilovou jednotku HZS M.T. a započato se zasypáváním a odstraňováním
oleje z komunikace. Jednotka HZS M.T. po svém příjezdu prováděla odstraňování oleje od ulice
Třebovská. Po očištění komunikace a domluvě s VZ se jednotka vrací na základnu.
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