TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
1. Opatření k dosažení úspor zemního plynu
Se zahájením topné sezóny 2022-2023 a na základě současného vývoje v energetice, v našem
případě zejména zemního plynu a možných problémů v jeho dodávkách, upravila společnost provoz
tepelného hospodářství s cílem uspoření 15% odběru zemního plynu a současného zajištění
dostatečného vytápění Vašich objektů. Jednáme tak mj. i z důvodů zmírnění následků současných
vysokých cen energií.
Po důkladném zvážení situace na trhu s plynem a energiemi, současných cen, cen nakoupených
energií pro rok 2023 a 2024, zatím nezávazným doporučením vlády ohledně úspor plynu, jsou od
21.9.2022 upraveny pravit parametry dodávek tepla následovně :
a) Ohřev teplé vody: teplota vody snížena na žádaných 50 °C, doba dodávky zatím ponechaná
na 24 hodin denně ( zde je ještě možné zastavit dodávky v nočních hodinách od 23,00 hod
do 05,00 hod. ), v intervalech cca 1x za 14 dní bude teplota vody zvýšena pro omezení
možného výskytu legionely
b) Topení : teplota topné vody v primárních rozvodech topné vody a v domovních plynových
kotelnách snížena v celém rozsahu venkovní teploty o 5 °C a to včetně nočního útlumu
Odběratelé byli upozorněni o Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. ze dne 24. srpna 2022 o příspěvku na
úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo , které stanovuje postup při žádostech o příspěvek
pro zákazníka v teplárenství:
- společnost se musí registrovat u operátora trhu od 1.11.2022
- odběratelé musí být registrováni u společnosti, která údaje předá operátorovi trhu pro
úhradu příspěvku za teplo ( stanovena výše příspěvku na 4 500,- za jednu bytovou jednotku )
V případě krátkodobých extrémních mrazů jsme připraveni operativně zvýšit výrobu a dodávku tepla
zvýšení topné křivky, toto opatření je však podmíněno spolehlivou dodávkou zemního plynu.
2.

Opatření ve stavu nouze

V případě vyhlášení regulačních stupňů odběrů zemního plynu podle Vyhlášky č. 224/2022 Sb. o
stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu budeme
nuceni vytápění objektů výrazně omezit. O nutném omezení dodávek tepla vlivem vyhlášení
regulačních stupňů odběru plynu budeme informovat neprodleně odběratele.
Zdroje výroby tepelné energie ve společnosti jsou zařazeny:
Skupina C2 – Energocentrum Zahradní ( denní snížení odběru plynu op 70%)
Skupina E – Energocentrum Hranická (snížení denní odběru plynu o 20%)
Skupina E – všechny ostatní zdroje
Okamžiku vyhlášení odběrových stupňů ( č.4 a 5 ):
1.
Bude snížen odběr zemního plynu provozovny ENERGOCENTRUM Zahradní o 70%
sjednaného denního množství na celkové denní množství na 1 650 m3/den.
2.
V okamžiku vyhlášení zajistit ve spolupráci s pověřenými pracovníky ČEZ Energo, s.r.o.
okamžité zastavení provozu kogenerační jednotky Zahradní a Hranická do odvolání.
3.

Provoz provozovny ENERGOCENTRUM Zahradní řídit následovně:
3.1.
zajistit provoz pouze 1 kotle pro temperování objektů odběratelů
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TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.

prostřednictvím dispečinku provozovny upravit ( snížit žádané ) odběry na
jednotlivých domovního předávacích stanicích o objektech odběratelů u teplot
žádaných o 20oC
teplotu topné vody do rozvodů sídlištních celků dodávat do maximální výše
45oC
výrobu a dodávku teplé vody pro objekty odběratelů zajistit do maximální výše
teploty teplé vody 39oC následovně v termínech:
- od 5,00 hod do 9,00 hod.,
- od 12,00 do 14,00 hod.
- od 19,00 do 21,00 hod.
Sledovat hodinové odběry zemního plynu zápisem v regulační místnosti
provozovny pro zjištění průběhu odběrů.

V případě možného nedodržení limitu odběru zemního plynu postupně vypínat nebytové
objekty v uvedeném následujícím pořadí a o opatření okamžitě informovat odběratele dle
seznamu:
4.1.
nebytové prostory a prodejny v lokalitách Zahradní a Bratrská
4.2.
Základní školu Osecká, p.o., Osecká 315
4.3.
budovu zámku, Bratrská 358, mimo bytové prostory
4.4.
mateřskou školu, provoz Zahradní (do doby zajištění náhradního umístění dětí)
Zajistí: vedoucí provozního úseku

Uvedená opatření platí do odvolání regulačního stupně č. 4.
V případě vyhlášení odběrového stupně č. 10 budou provozy Zahradní a Hranická odstaveny zcela
mimo zdroje výroby skupiny F.
V případě vyhlášení regulačních stupňů se bude celý proces sledovat průběžně po celý den (24
hodin ) a v případě, že nebude možné dodržet stanovený odběr zemního plynu bude nutné celé
systémy na určitý čas zcela odstavit z provozu.
V současnosti je chybí společnosti pro rok 2023 nakoupit 10% výkonu tepelného hospodářství, toto
množství bude nakoupeno ihned po opětovném zahájení obchodování nicméně při výše uvedených
opatření na úsporu spotřeby zemního plynu by toto množství nebylo nutně potřebné.
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