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DůLEžITÉozNÁMENí
vážení odběratelé,

obratem a bez zbytečnéhoprodlení reagujeme na absurdní situaci, která vznikla zap íčiněnímnekalého
jednání společnosti Teplárna Strakonice, a.s. a jeho generálního editele Pavla H ídele. Je nám velice líto a
mrzí nás, Že máte starosti a obavy s tím, že by mohlo dojít ze strany Teplárny Strakonice, a.s. (dále jen TST) k
omezení či odstavení tepla a teplé vody do Vašeho bytového domu (dále jen SVJ), napojeného na náš topnr
okruh v lokalitě Povážská 523, Strakonice (dále jen VS 523), kter,í již cca 20 let spravujeme, opravujeme,
provozujeme a ke kterému máme prokazatelnli majetkoprávní vztah a
udělenou licenci číslo320101795 od Energetického regulačníhorj adu.

v neposlední adě

právoplatně

Dne 11.1.2021 jsme, stejně jako Vaše SVJ, zaznamenali dalšíšokujícía naprosto nepochopitelné sděleníTST,
navazující na obdobné sdělení TST ze dne 4.L2.2020, které nám bylo p etlumočeno snad od všech
vyděŠen, ch a zoufal, ch SVJ napojen, ch na topném okruhu VS 523 s informací, že TST od L3.t.2O21 omezí či
odstaví dodávky tepla a teplé vody do celého topného okruhu VS 523. Vě te, že tato informace, je pro nás
stejně Šokujícía nepochopítelná tak jako pro Vás. Dne Ll.L.zlzljsme od rána, na toto téma aktivně vedli
konstruktivní diskusi snad se všemi svJ v lokalitě vs 523 a snažili se uklidnit a zmírnit nastalou situaci, kterou
jsme nezp sobili. S politováním musíme konstatovat, že v této nelehké době, kdy venkovní teploty klesají k
extrémně nízk m teplotám, kdy je Vašim SVJ i nám ze strany TST neustále vyhrožováno, je celá společnost
ploŠně oslabena pandemií Covid-l9 a uzav ena v nouzovém stavu, je toto jednání TST, společensky,
obchodně i z pohledu trestně právní odpovědnosti naprosto neakceptovatelné. Z našeho p edběžného
pohledu, by jednání TST mohlo opět naplňovat hned několik skutkťr trestného činu, na které jsme již
upozornili všechny p íslušnékontrolní orgány. Tyto orgány jsme podrobně informovali a zdvo ile požádali,
aby tuto situaci monitorovaly a eventuelně okamžitě zasáhly tak, aby k naplnění rn še zmíněn ch v, hr žek ze
strany TST a jejího generálního editele Pavla H ídele, kten je pod v, hružn, m dopisem podepsán, nedošlo.
Pevně doufáme, že konečníodběratelé v lokalitě VS 523 nepocítíani drobn, náznak p erušení a omezení
dodávek tepla a teplé vody. Pokud by snad došlo k nejhoršímu a byla by ze strany TST naplněna tato šílená
u hr Žka a teplo a teplá voda odstavena čijen krátkodobě p erušena, bylo by to dle našeho rjsudku vnímáno
jako obecné ohrožení,porušení Energetického zákona, tisk, vyhrožování a hlavně porušení Vašich práv a
suverenity lidí, obyvatel a konečnlch odběratelrj na sídlĚti Šumavská. Proto pevně doufáme,žek naplnění
těchto trestních deliktrj ze strany TST a jejího generálního editele Pavla H ídele, kten je za celou tuto situaci
plně zodpovědn,, nedojde.
s t, mem našich technick, ch pracovníkťr a t, mem právních zástupcri detailně monitorujeme kvalitu dodávek

primárního tepla od společnosti TST do našeho za ízení,které je dále rozváděno k Vám. Pokud nastane
jakákoliv u chylka od stanovené meze, p erušenínebo odstavení dodávek primárního tepla, budeme
okamžitě informovat kontrolní orgány k sjednání nápravy.
Budeme tedy doufat, že dodávky tepla a teplé vody Vám budou právem zajištěny a jsme okamžitě p ipraveni
tuto situaci ešit.
Děkuji a jsem s pozdravem

Roman Němeček, jednatel spo|ečnosti, Energo Strakonice, s.r.o.
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