Teplo z liberecké Teplárny má
budoucnost
Rozvoj systému centrálního zásobování teplem v Liberci je
úzce
propojen
s
likvidací
komunálních
odpadů
a zachováním zdravého životního prostředí ve městě.
Polovina připojených domácností může využívat právě jen
teplo z Teplárny. Ve spolupráci s městem je potřeba najít
konstruktivní a dlouhodobě udržitelné řešení.
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Teplárna Liberec v současné době zásobuje teplem téměř 17 tisíc
domácností v Liberci, z níž podstatná část nemá pro vytápění jinou
alternativu z důvodu chybějícího zemního plynu a elektřiny. Řešení pro
tuto část obyvatel města by si vyžádalo okamžité investice v řádech
stovek miliónů korun.
Větší polovina vyrobeného tepla vzniká energetickým využitím odpadů
v Termizu. Výhoda tohoto řešení se projeví již v blízké budoucnosti, kdy
bude skládkování odpadu výrazně zdražovat, až – obdobně jako v celé
EU – skončí úplně. Obyvatelé města tak mohou v závislosti na odběru
tepla z CTZ ušetřit na odpadech, ze kterých jim bude proudit do bytů
teplo. Tato výhoda, o kterou se zatím marně snaží další velká města,
zůstane Liberci na dlouhé desítky let. Cena odpadu není závislá na
nepředvídatelném vývoji cen fosilních paliv. Odpojování od CZT by tak
zasáhlo mnohem více oblastí života obyvatel města, než pouhé
dodávky tepla.
Cenu tepla se navzdory zateplování a odpojování daří držet už třetím
rokem na stejné úrovni. V loňském roce došlo k úpravě ceny tepla jen
kvůli navýšení DPH ze 14 % na 15 %.
Návrh radního města Liberec Petra Černého na řízený rozpad systému
centrálního zásobování nezohledňuje významné dodatečné investice,
které by takový krok pro město a ostatní zákazníky znamenal, a další
oblasti, které mohou ovlivnit život ve městě a jeho rozvoj na desítky let.
Pan Černý byl pověřen vedením skupiny Teplo, která se měla zabývat
řešením této problematiky koncepčně. Aktuální návrh chápeme spíše
jako předvolební rétoriku, nežli konstruktivní návrh na dlouhodobě
udržitelné řešení celé problematiky nakládaní s teplem a odpady v
Liberci.
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Společnost Teplárna Liberec, a.s. zásobuje tepelnou energií Statutární město
Liberec a jeho městský obvod Vratislavice nad Nisou a je také výrobcem
elektrické energie. Od ledna 2007 je Teplárna Liberec, a.s. součástí skupiny
MVV Energie CZ. Teplárna Liberec dodává teplo a teplou vodou pro téměř 17
tisíc domácností, desítku průmyslových areálů a 130 zákazníkům z terciární
sféry.
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