Tisková zpráva: V Mostě i Litvínově se přestává topit
Včera, tj. v pondělí 15. května přerušila společnost United Energy a Severočeská teplárenská
dodávky tepla do města Litvínova. K přerušení vytápění ve všech lokalitách Mostu pak dojde
dnes, tj. 16. května. Stalo se tak po dohodě s hlavními odběrateli, z důvodu výrazného
zvýšení venkovních teplot a předpovědi počasí na následující dny.

Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu končí topná sezóna sice až 31. května,
umožňuje však přerušování či omezování vytápění, pokud průměrná venkovní teplota
vystoupí po dva po sobě následující dny nad 13 stupňů a nelze očekávat její pokles.
V případě opětovného poklesu venkovních teplot je teplárenská společnost připravena
dodávky opět obnovit. Přerušování a opětovné obnovování dodávek v jarních měsících není
ničím neobvyklým a i v minulosti reagovala teplárenská společnost na vývoj počasí a potřeby
odběratelů.

Topná sezóna v loňském roce byla v obou městech ukončena 23. května. V Litvínově tedy o 9
dní a v Mostě pak o 8 dní později než v roce letošním.

V Komořanech 16. 5.2017
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. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

