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GreenNet vstoupil do druhé etapy, letos zmizí sedm
kilometrů parovodů
Nejnáročnější liniová stavba nového tisíciletí pokračovala i
přes zimu. Na některých úsecích už jsou nové horkovody,
s dalšími se čeká na konec topné sezóny. Výměna sítí v centru
města s sebou přinese dopravní omezení. Plný efekt výměny
parovodů se projeví už příští zimu.
„Letos nás čeká opravdu náročné léto. Vyměnit sedm kilometrů
parovodů a stihnout začátek nové topné sezóny je velká výzva.
V posledních měsících jsme se museli vypořádat s celou řadou
komplikací, které s sebou taková stavba přináší. Také díky dobré
spolupráci s úředníky města Liberce se nám je zatím daří
překonávat,“ řekl Petr Heincl, místopředseda představenstva.
Od začátku dubna začaly stavební práce v několika ulicích v širším
centru města. Pro uložení horkovodu bylo nezbytné uzavřít ulici
Okružní a část ulice U Nisy a také částečně omezit provoz v ulici
Wintrova. Po uložení potrubí a jeho kontrole dojde k zasypání a
povrch bude znovu přizpůsoben parkování až do finální úpravy do
původního stavu. Dopravní omezení přinesou v průběhu léta také
překopy ulic Jungmannova, Košická a Dr. Milady Horákové.
„Příští topnou sezónu už bude nový horkovod přinášet plný efekt
v podobě nižších ztrát. Převážná část těchto úspor půjde na
splácení úvěru na celý projekt, část bude použita na zachování
příznivé ceny tepla pro naše zákazníky. Skutečný přínos projektu
GreenNet budeme moci zhodnotit až po příští topné sezóně,“ 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.
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.

Tisková zpráva
Press release
6.6.2019

Stránka / Page
1z1
Mgr. Lukáš Jankovský
mluvčí
lukas.jankovsky@mvv.cz
607 187 196
Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec
T +420 485 386 111
tli@mvv.cz, www.tli.mvv.cz

