Tento týden bude ve znamení odstávek teplé vody. Od
zítra se bude přepojovat parovod ve Vratislavicích, ve
středu se přidá střed města a sídliště Broumovská,
Králův Háj a Kunratická
Letošní léto se vyznačovalo hlavně náročností naplánovaných
investičních projektů a oprav. Teplárna Liberec do nich vložila více než
24 miliónů korun. Na konci mimotopného období je potřebné tyto
investice dokončit, což se neobejde bez krátkodobých omezení dodávek
teplé vody.

TISKOVÁ ZPRÁVA
PRESS RELEASE
23.8.2010

Stránka / Page
1z1

Nejprve nepoteče teplá voda v osmi stovkách vratislavických domácností kvůli
plánovanému přepojení parovodu pod tramvajovou tratí. Tento projekt souvisí
s připojením právě budovaného multifunkčního centra a zvýšením spolehlivosti
dodávek. Náročná výměna parovodní přípojky u zdravotního střediska se
připravovala několik týdnů. Vlastní přepojování začne v úterý 24. srpna ráno a
potrvá do večerních hodin čtvrtka 26. srpna. Toto omezení se dotkne více jak
800 vratislavických domácností.
Druhá a nepoměrně rozsáhlejší odstávka čeká pracovníky Teplárny Liberec
u bývalé Textilany. V souvislosti s výstavbou tramvajové trati do Rochlic je
nutné připravit parovodní soustavu na podzemní uložení. Výměna armatur si
vyžádá téměř třídenní odstávku teplé vody pro velkou část přilehlých lokalit
včetně sídlišt Broumovská, Králův Háj a Kunratická. Teplá voda tak nepoteče
od středečního rána 25. srpna až do pátečního odpoledne 27. srpna.
Bližší informace najdete na internetových stránkách www.tlib.mvv.cz
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 19
tisíc domácností, dvacítce průmyslových areálů a na 150 zákazníkům z terciární
sféry. V hospodářském roce 2009/2010 provede investiční akce do svých
zařízení ve výši téměř 25 mil. Kč.

Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec 4
tel.: +420 485 386 111
fax: +420 482 710 441
tlib@tlib.mvv.cz
www.tlib.mvv.cz

