Teplárna podala plnou žádost o dotaci.
Výměna parovodů v Liberci by mohla
začít už příští rok
Dotace může ušetřit více než pětinu investičních nákladů
Teplárny Liberec do projektu GreenNet. Výměnu parovodů a
plánovanou rekonstrukci teplárenské sítě v příštích letech
výrazně podpořilo 95 % zákazníků teplárny. Vklad majetku obou
akcionářů umožní dlouhodobě udržet sníženou cenu tepla.
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GreenNet výrazně sníží současné tepelné ztráty na parovodu, který
vede z teplárny podél Nisy až do Pavlovic. Z koryta řeky zmizí při
výměně teplárenských sítí kilometry parovodů. V centru města se
tak otevře prostor ke zpřístupnění řeky Nisy pro obyvatele a
návštěvníky Liberce. „V těchto dnech jsme podali plnou žádost o
dotaci projektu v jednom z programů OPPIK, která uspoří více než
pětinu investičních nákladů. Věříme, že budeme úspěšní,“ řekla
místopředsedkyně představenstva Jitka Holčáková.
Úspornější horkovod vedený pod zemí lépe odpovídá současným i
budoucím nárokům připojených odběratelů. Odstranění nadzemního
potrubí výrazně přispěje k oživení a rozvoji okolí řeky tekoucí
středem Liberce. „Projekt GreenNet je krokem, který bychom
nemohli uskutečnit bez podpory vlastních odběratelů tepla. Důvěru
jsme získali od téměř všech našich zákazníků. Na oplátku mohou
již nyní čerpat cenové zvýhodnění,“ řekla Jitka Holčáková. Projekční
práce jsou finalizovány, příprava začne na podzim a na jaře příštího
roku se začne stavět.
Oba akcionáři aktuálně realizují administrativní dokončení
plánovaného vložení svého majetku, které bylo schváleno
zastupitelstvem na podzim loňského roku. Vkladem dojde ke
zjednodušení struktury dnes roztříštěného majetku. Město Liberec
se majetku nevzdává, zůstane i nadále jeho zprostředkovaným
vlastníkem jako akcionář Teplárny Liberec. Druhý akcionář
ENERGIE Holding vloží za stejných podmínek do společnosti více
než dvojnásobný objem. Většina z vloženého majetku byla doposud
Teplárně pronajímána, v nové podobě tak Teplárna uspoří část
finančních prostředků vynakládaných na pronájmy infrastruktury.
Vklad majetku je zároveň jeden z nezbytných předpokladů
samotného projektu GreenNet a dlouhodobého udržení snížené
ceny pro věrné zákazníky.
Některé informace uveřejněné v médiích ukazují na nepřesné
porozumění nastavení projektu GreenNet. Teplárna Liberec bude i
nadále aktivně informovat zastupitele a věří, že dodávka tepla
v Liberci nebude součástí předvolebních kampaní politických stran.
Vizualizaci koryta řeky Nisy bez parovodu najdete na další straně 
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Nisa u krajského úřadu dnes s parovody.
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Vizualizace koryta řeky u krajského úřadu po realizaci GreenNet.

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct tisíc libereckých domácností,
desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Do
skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro
výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a
energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů –
TERMIZO.
Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných
společností s působností v patnácti městech České republiky.
Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení
plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní
motto „Zodpovědná energie".
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