Tisková zpráva: Komořanskou teplárnu navštívili zaměstnanci SBD
Krušnohor
Setkání s jedním z největších odběratelů tepla na Mostecku, se Stavebním bytovým
družstvem Krušnohor (SBD Krušnohor) uspořádala během léta společnost Severočeská
teplárenská (ST). Třicet zástupců družstva mělo možnost seznámit se s činností společnosti,
s ekologickými opatřeními i službami, které poskytuje. Součástí prezentace byla také exkurze
v provozu komořanské teplárny, seznámení se s výrobou elektřiny a tepla a také
s fungováním systému CZT.
Ředitel společnosti ST Petr Horák seznámil účastníky s činností tamní teplárny, s její historií i
současností, s modernizací a ekologizací provozu i s probíhajícími investičními akcemi. Dále
účastníkům nastínil současný stav centrálního zásobování teplem, předestřel budoucnost
systému a představil jeho výhody.

„S organizací podobných setkání s našimi odběrateli budeme nadále pokračovat. Chceme,
aby naši zákazníci, ať ti stávající nebo ti potenciální na vlastní oči viděli, že provoz teplárny
neustále modernizujeme, že investujeme do technologií i do ekologizace zdroje, že
obnovujeme zastaralá horkovodní potrubí. Chceme jim dokázat, že dodávky tepla máme
zabezpečeny i do budoucna,“ řekl Petr Horák.

Ze setkání si neodnesli nové poznatky pouze zástupci družstva, ale i samotní zaměstnanci
teplárenské společnosti. „V rámci diskuse získáváme od odběratelů okamžitou zpětnou
vazbu, týkající se aktivit naší společnosti, což je pro nás nejen důležité, ale mnohdy i
inspirativní“, dodal Horák.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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.

