Požiar v priestoroch spoločností Autoservis s.r.o. a Aquatec VFL s.r.o. v Dubnici nad
Váhom.
Dňa 28.2.2015 v presne nezistenom čase,
pred 0241 hod.
vznikol požiar
v priemyselnom areáli býv. ZŤS na
Továrenskej ulici v Dubnici nad Váhom.
Požiarom boli zasiahnuté priestory
spoločností Autoservis s.r.o. a Aquatec
VFL s.r.o. v Dubnici nad Váhom.
Na požiarisko odišla ako prvá jednotka
HS Dubnica nad Váhom, postupne si
veliteľ zásahu vyžiadal na pomoc
jednotku OR HaZZ Trenčín, HS Púchov, OR HaZZ Považská Bystrica a ZB HaZZ Žilina,
spolu so 16 ks techniky. Počas zásahu sa miesto dostavil aj riadiaci dôstojník KR HaZZ
Trenčín a bol zriadený aj riadiaci štáb.

Priestory oboch spoločností sa nachádzajú
v juhozápadnej časti areálu ZŤS Dubnica
nad Váhom. Priestory autoservisu tvorili
dielne
s dielenským
vybavením
a vybavením pneuservisu. Priestory firmy
Aquatec tvorili skladové a kancelárske
priestory.
Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné
zapálenie neznámou osobou.

Dopravná nehoda s následným požiarom nákladného automobilu Scania s návesom na
štátnej ceste I/50 pri obci Mníchova Lehota.

Dňa 2.8.2015 v čase 2234 hod. bol na tiesňovú linku
112 nahlásený požiar nákladného vozidla, ktorý
vznikol na štátnej ceste I/50 pri obci Mníchova
Lehota, okres Trenčín, ako následok dopravnej
nehody osobného motorového vozidla a nákladného
vozidla. Na mieste zasahovala jednotka OR HaZZ
Trenčín s technikou MB Atego, CAS 30 Iveco
Trakker, CAS 30 T815, OA Land Rover s 9 príslušníkmi.
Príslušníci OR HaZZ v Trenčíne spolupracovali s príslušníkmi PZ Trenčín a Záchrannou
zdravotnou

službou.

Na

návese

uvedeného

nákladného automobilu bolo naložených 9 832 kg
gumových výrobkov.
Rozhodujúci vplyv na šírenie požiaru mali horľavé
materiály v okolí miesta vzniku požiaru (plastové
úlomky častí karosérie), kryty a izolácie elektrických
vodičov a gumové výrobky naložené na návese.

Príčina

vzniku

požiaru

nákladného

automobilu Scania s návesom na štátnej ceste
I/50 pri obci Mníchova Lehota je nezistená.

Požiar osobného motorového vozidla Suzuki Swift Trenčianske Teplice časť Machnáč.

Dňa 25.11.2015 v čase o 0050 hod. vznikol
požiar osobného motorového vozidla Suzuki
Swift v k.ú. Trenčianske Teplice, časť
Machnáč.

Na ohlásené miesto udalosti odišla jednotka
OR HaZZ Trenčín s technikou MB Vario
a osádkou 1+5.

Po príchode na ohlásené miesto udalosti bolo
prieskumom zistené, že uvedené vozidlo je už
celé v plameňoch.
Tak isto bolo zistené, že vo vozidle sa v čase
požiaru nachádzala jedna uhorená osoba, ktorá
sedela na mieste vodiča.
Na likvidáciu požiaru bol ihneď nasadený
jeden vysokotlaký prúd.

Príčina vzniku požiaru osobného automobilu Suzuki Swift je nezistená.

Požiar dvoch osobných motorových vozidiel v obci Hôrka nad Váhom.

Dňa 31.12.2015 v čase o 1925 hod. vznikol
požiar dvoch osobných motorových vozidiel
odparkovaných pod dreveným prístreškom
vedľa rodinného domu na adrese Hôrka nad
Váhom.
Na ohlásené miesto udalosti odišla jednotka OR
HaZZ Nové Mesto nad Váhom s technikou
CAS 30 T 815-7 a MB Atego so 4 príslušníkmi.

Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že požiar je v treťom štádiu horenia.

Na lokalizáciu
a následnú likvidáciu boli
nasedené dva „C“ prúdy. Následne sa na miesto
požiaru dostavila aj jednotka DHZO Hôrka nad
Váhom.
Pri požiari zhoreli dve osobné motorové
vozidlá, prístrešok nad nimi, kosačka,
ekobrikety, psia búda. Vplyvom sálavého tepla
došlo k poškodeniu fasády rodinného domu
a k poškodeniu výplní okien a dverí rodinného
domu.

Príčina vzniku požiaru je úmyselné zapálenie
neznámou osobou.

