… Váš zdroj tepelné pohody
… Tepelná pohoda bez starostí

Tisková zpráva: Prodloužení letní odstávky v části Mostu
Severočeská teplárenská, a. s. oznamuje svým odběratelům, že dodávky teplé vody, které měly být
v lokalitě Most/Stalingradská (VS 36 a VS 39) v rámci letní odstávky obnoveny dnes v odpoledních
hodinách, budou bohužel obnoveny o cca 1 den déle.
Zatímco odběratelům z VS 36 se povedlo původní termín plánované odstávky o jeden den zkrátit a
domácnosti se mohly z teplé vody těšit již včera, odběratelé z VS 39 si naopak ještě jeden den na
teplou vodu počkají. Důvodem jsou nepředvídatelné technické komplikace zjištěné při montáži
potrubí v nepřístupné části kolektoru pod budovou společnosti ALFATERM.

Skončení prací a obnovení dodávek předpokládá Severočeská teplárenská zítra, tj. v sobotu 19. 8. ve
večerních hodinách. Snahou však bude tento termín maximálně zkrátit.

Aktuální informace o ukončení odstávky a čase obnovení dodávek teplé vody je možné sledovat na
webu www.setep.cz . Zákazníkům je rovněž k dispozici dispečink na tel. číslech 476 447 830 nebo
734 289 969.
Všem odběratelům se vedení společnosti za způsobené nepříjemnosti omlouvá.

V Komořanech 18. 8. 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,
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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.

