USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
23. února 2011 od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Ivo Švarc, Josef Helus
2. Volbu návrhové komise: předseda - MUDr. Petr Ráliš
členové - Vlastimil Heryšer, Petr Jambor
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Vydání stanoviska Města Podbořany ke stavebnímu řízení ve věci nekoordinovaného
odpojování některých Společenství vlastníků bytových jednotek od Centrálního
zásobování teplem z kotelen v majetku města a to takového:
a) Město Podbořany vyzývá všechny vlastníky Společenství vlastníků bytových jednotek (dále
jen SVBJ) k uvážlivosti a zejména ke zvážení všech rizik a dopadů, nejen finančních,
nýbrž i technických i do budoucích let plynoucích z odpojení od centrálního zdroje vytápění
a k důsledné právní analýze všech právních závazků a smluv, která SVBJ uzavírají
nebo budou uzavírat v této záležitosti.
.
b) Město Podbořany konstatuje, že odpojení od centrálního vytápění ze strany SVBJ je
vyvoláno a realizováno pouze na základě žádosti SVBJ, případně jím pověřeným
zástupcem, nikoliv na základě požadavku města Podbořany, jako vlastníka zdrojů
centrálního vytápění, tudíž Město Podbořany odmítá nést jakékoliv náklady na toto
odpojení. Město Podbořany odmítá jakýkoliv zásah do součástí Centrálního zásobování
teplem a jeho rozvodů, který by mohl způsobit nefunkčnost nebo zhoršení funkčnosti tohoto
zařízení pro ostatní odběratele.
c) Město Podbořany stanoví podmínky vydání stanoviska v ukládací části tohoto usnesení.

II. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Vydat souhlas s odpojením od CZT (Centrálního zásobování teplem) pouze po
pokud se žadatel o odpojení písemně zaváže:
a) uhradit dle zákona č. 314/2009 (Energetický zákon) veškeré náklady vyvolané odpojením od
centrální kotelny a náklady na úpravu celé topné soustavy pro zabezpečení dalšího provozu dle
konkrétních technických požadavků jednotlivých odběrných míst.
b) zajistit technické odpojení od CZT(centr.zásobování teplem) bez vlivu na bezporuchový provoz
kotelny, se zajištěním nenarušené dodávky tep. energie v celém otopném systému.
c) nahlásit provozovateli v předstihu 14 dní provedení technického odpojení ze soustavy ( přerušení
rozvodů) s uvedením dne odpojeni tak, aby umožnil provozovateli zajistit nepřerušený dozor v
kotelně k nutné regulaci systému. Při nedodržení se žadatel písemně zavazuje k úhradě
veškerých prokázaných škod
d) odborně zajistit odpojení ze soustavy a to včetně kontroly odpojení v bytech, z případného
napojeni sousedních bytů z jiného čp.
e) umožnit odpojení pouze mimo topnou sezónu.
Z: Ing. Milan Ohanka

T: Průběžně

