
Vážení spoluobčané,  
 
      zastupitelstvo obce v současné době zvažuje možnost vybudování centrálního vytápění obce 
spalujícího štěpku.  
Centrální zdroj tepla na biomasu má několik zásadních výhod proti jiným způsobům vytápění v obcích. 
Realizace návrhu tohoto systému výrazně zlepší čistotu ovzduší v obci a významně také zvýší komfort 
bydlení. To znamená, že odpadají starosti se zabezpečením paliva, likvidací popela, obnovou vlastního 
zdroje tepla, včetně údržby, revizí a apod. To vše za prakticky nulové vstupní spoluúčasti připojených.  
 
     Samotná technologie tepla představuje technicky vyspělý systém s minimální provozní pracností. Návrh 
musí splňovat veškeré hygienické a ekologické parametry a lze je umístit kamkoli do stávající zástavby bez 
negativního vlivu na okolí, vyjma částečné zátěže při navážení biomasy. Další součástí systému jsou 
rozvody tepla. Používá se předizolované polybutenové potrubí se speciální vnitřní úpravou, které se ukládá 
do hloubky cca 0,8 metru pod stávajícím terénem. 
 
     U každého lokálního odběratele je instalována předávací výměníková stanice se zabudovaným měřičem 
skutečně odebraného tepla. Odběratel hradí jen toto skutečně odebrané teplo. Tyto výměníkové stanice 
jsou umístěny po dohodě s každým uživatelem v jeho objektu a jsou přes odbočku napojeny na některou z 
větví liniového primárního rozvodu tepla v obci. 
 
     V případě realizace získá obec dotaci z EU ve výši cca 70% uznatelných nákladů a po kolaudaci celý 
systém sama provozuje. 
           
      O ceně dodávaného tepla z obecní výtopny rozhoduje zastupitelstvo obce a má jednoznačně 
stanovený horní limit takto dodávaného tepla. Tento limit by neměl překročit cenu tepla vyráběného 
lokálním ekologickým zdrojem. Uvažuje se o ceně 320,- Kč/GJ. 
 
     Na základě zkušeností s již realizovanými akcemi presentuje zpracovatel návrhu rozmezí 30 – 140 GJ, 
dle velikosti objektu a objemu skutečně vytápěného prostoru. 
 
          Z toho pak vyplývá, že se spotřeba u jednotlivých objektů pohybuje mezi 25-114 GJ/rok. Při ceně 
320,-Kč/GJ  se cena za odběr tepla bude pohybovat v rozmezí cca 9 000,- až 38 000,-Kč/rok  
 
     Vážení spoluobčané, protože realizace uvažovaného záměru zcela závisí na zájmu občanů naší obce  
o připojení a považujeme ji za velmi rizikovou, proto si Vás dovolujeme pozvat na jednání veřejného 
zastupitelstva konaného ve čtvrtek 29.6. v 19:30 hod. na obecním úřadě, kde vám budou podány veškeré 
informace. V případě že se nebudete moci tohoto jednání zúčastnit, prosíme o Vaše vyjádření, zda byste 
uvažovali o připojení k centrálnímu vytápění, či žádáte více informací, apod. 
 
Pokud ano, vyplňte, prosím, připojenou návratku a doručte ji na obecní úřad do 28.6. Případné dotazy vám 
zodpoví zástupce navrhovatele paní Honová na tel. 776222033.   
 
Vaše vyjádření pomůže zastupitelům k rozhodnutí o pokračování v přípravách akce. Velice děkujeme za 
vyjádření vašeho zájmu, ať již pozitivního, nebo negativního, nebo že ještě nejste rozhodnuti. 
 
ing. Jitka Štyksová 
starostka obce 
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Mám předběžný zájem o připojení k centrálnímu zdroji tepla: 
 
 
Jméno a příjmení......................................................  
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