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GreenNet už ohřívá vodu v Pavlovicích
Třistamiliónový projekt GreenNet má za sebou první ostrou
zkoušku. O víkendu se na nový horkovod přepojily první
výměníkové stanice ve Starých Pavlovicích. Nové Pavlovice a
Ruprechtice se dočkají v polovině září. Teplárna i díky tomuto
projektu získává nové zákazníky, které přesvědčila modernizace i
konkurenceschopná cena tepla.
Největší investiční akce Teplárny Liberec se blíží k dokončení první
etapy. Nové horkovody už nahradily předimenzované parovody
v Pavlovicích, kde probíhaly celé léto stavební práce. „V průběhu
odstávky parovodu byly výměníkové stanice napojeny na provizorní
mobilní kotelny, které teď po částech přepojujeme zpět na novou
páteřní síť. Naši zákazníci v této oblasti tak už mají zajištěné dodávky
teplé vody po celých 24 hodin v kvalitě, na kterou jsou zvyklí,“ řekl
k první etapě místopředseda představenstva Petr Heincl.
Náročné stavební práce uvnitř sídliště přinesly jeho obyvatelům celou
řadu především dopravních omezení. „Rádi bychom poděkovali všem,
kterých se výměna parovodů dotkla, za vstřícnost a trpělivost.
Ruprechtice přepojíme na horkovod do poloviny září. Hned po
dokončení začínáme s přípravou další fáze, kterou provedeme příští
rok,“ dodal Heincl.
Modernizace sítě a vstřícná cenová politika mění pohled zákazníků na
dodávky tepla z Teplárny. „Od začátku roku se na nás obrátilo více než
deset zájemců o nové připojení. Velká část z nich bude napojena právě
na nový horkovod, který už má dnes téměř naplněnou kapacitu. Nově
jednáme i o opětovném připojení velkých odběratelů, kteří projevili
zájem vrátit se na dodávky tepla z Teplárny. Mám z toho velkou radost
a věřím, že budeme i nadále rozvíjet ekologické a bezpečné dodávky
z našeho centrálního zdroje,“ řekl předseda představenstva Vladimir
Kravjansky.

Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct 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 výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a
energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů –
TERMIZO. Výrazně tak 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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