… Váš zdroj tepelné pohody
… Tepelná pohoda bez starostí

Tisková zpráva: Celoplošná odstávka letos v Mostě i Litvínově.
Nepřesáhne však 4 dny.
Poprvé po třech letech připravuje během letního období společnost Severočeská teplárenská
celoplošnou odstávku teplé vody opět pro obě města – Most i Litvínov. Odstávka, která ani v jednom
městě nepřesáhne 4 dny, proběhne v rozdílných termínech.
Most – Celoplošná odstávka v Mostě je plánována v délce 4 dnů ve dvou termínech a to od
5. 6. – 8. 6. a dále 20. 8. – 24. 8. 2018. Příčinou je povolení rozšíření důlní činnosti společnosti
Vršanská uhelná v prostoru, kde se nachází tepelný napaječ (TN), zásobující teplem celé město.
Důvodem odstávek je přepojení na provizorní potrubí s ohledem na vyvolanou přeložku TN a
následně přepojení na přeložku (tj. nově zhotovenou část TN).
V rámci Mostu proběhnou i lokální odstávky. Ty se však dotknou především nebytových prostor
v průmyslové oblasti VELEBUDICE. Bez teplé vody během léta bude jen velmi malý počet domácností
v lokalitách POD NEMOCNICÍ (13. 6. – 29. 6.) a POD ŠIBENNÍKEM (10. 7. – 15. 7.) kde budou probíhat
rekonstrukce přípojek pro konkrétní bloky. Termíny odstávek
LITVÍNOV – Celoplošná odstávka v Litvínově je plánována v délce 3 dnů ve dvou termínech a to 9. 7.
– 11. 7. a 6. 8. – 8. 8. 2018, z důvodu pokračování generální opravy další části tepelného napaječe pro
celé město. Termíny odstávek
„Naším cílem je minimalizace snížení komfortu obyvatel na co nejkratší dobu, proto jsme stejně jako
vloni, zvolili - bez ohledu na navýšení vlastních nákladů, přepojení na provizorní potrubí po dobu
opravy napaječe, Délka odstávky je tedy nejnižší možnou dobou nutnou k přepojení na provizorní
potrubí a z něj posléze na potrubí nové“, řekl Petr Horák, ředitel teplárenské společnosti.
Další odstávky ve městě plánovány nejsou.
Konkrétní odběrná místa, kterých se přerušení dodávek tepla týká a přesné termíny odstavení tepla,
najdou odběratelé v polovině května na webových stránkách společnosti Severočeská teplárenská.
„Obyvatele budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek www.setep.cz a
www.ue.cz i za pomoci obou radnic. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači a internetu, připravujeme
informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavovaných objektů k vylepení do
vchodů. Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969“, sdělila
k informovanosti obyvatel Miloslava Kučerová, tisková mluvčí společnosti.
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„ Uvědomujeme si, že každá odstávka znamená značný zásah do komfortu obyvatel, věříme však, že
naši odběratelé chápou nutnost těchto činností. Za způsobené nepříjemnosti i nepohodlí v důsledku
přípravy tepelných zařízení na topnou sezónu se společnosti omlouvají“, doplnila Kučerová.

Příloha: Odstavená odběrná místa – Most, Litvínov

V Komořanech, 15. 5. 2018

Ing. Miloslava Kučerová
tisková mluvčí
Telefon: 476 447 471, 606 644 496
e-mail: miloslava.kucerova@ue.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v
Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další.
Společnosti jsou součástí ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

