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Teplárna Liberec bude na topnou sezónu připravena.
S rozjezdem nového horkovodu pomůže záložní
kotelna.
Změny v projektu a získání potřebných povolení prodlouží
dokončení projektu GreenNet zhruba o tři týdny. Teplárna
Liberec však zajistí po tuto dobu teplo pro své zákazníky ze
záložní kotelny Milko. Do konce září by pak měl být dokončen
úsek horkovodu pod plánovanou cyklostezkou od Košické
ulice do teplárny.
„Uplynulé týdny vyměňujeme potrubí v širším centru města, kde je
velká hustota stávajících sítí a obtížně se v něm pracuje. Každá
změna vyžaduje potřebná povolení a čas nezbytný na jejich
vyřízení. Horkovody od Košické do teplárny ukládáme kvůli
plánované cyklostezce do země, s čímž se původně nepočítalo a
tento úsek měl zůstat v nadzemním provedení. Získání potřebných
podkladů prodlouží dokončení této části zhruba o měsíc. Novou
topnou sezónu zahájíme v termínu, nejdříve však ze záložní kotelny
Milko a postupně ji nahradíme hlavním zdrojem z teplárny na ulici
Dr. Milady Horákové,“ řekl Petr Heincl, místopředseda
představenstva.
Dopravní uzavírky, které s sebou projekt GreenNet přinesl, se
v několika případech prodlouží. Překop řeky Nisy u skateparku
v Barvířské a přechod parku u krajského úřadu se kvůli změně
technologického postupu protáhly o další tři týdny. Ostatní omezení
se podařilo odstranit v plánovaném termínu bez větších komplikací.
„Letošní práce na projektu GreenNet byly původně plánované na
dvě stavební sezóny. Až na úsek spojený s plánovanou
cyklostezkou u teplárny a několik drobných dokončovacích prací
budeme na konci prázdnin hotovi, což považuji za malý zázrak. Pro
nás v teplárně je důležité, že pro naše zákazníky budeme mít teplo
už od září, jak jsme slíbili. Příchod zimy nás zastihne připravené se
všemi kotli, které budou část města nově zásobovat úspornějšími
horkovody. Do té doby nás ale ještě čeká pořádný kus práce,“ řekl
předseda představenstva Teplárny Liberec Martin Pěnčík.

Teplárna Liberec zásobuje na čtrnáct tisíc libereckých domácností, desítku
průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování
teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny
MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro dodávky tepla používá
v posledních letech z větší části energii vyrobenou v přilehlém zařízení na
energetické využití odpadů – TERMIZO a z menší části energii ze zemního plynu.
Teplárna Liberec tak výrazně přispívá k zachování zdravého životního prostředí.
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Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky.
Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností
německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV
jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití
odpadu.
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