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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Na zasedání jste srdečně zváni, účast na akci je

vážení představitelé měst a obcí Jihočeského

bezplatná. Registrovat se můžete e-mailem na

kraje,

adrese eccb@eccb.cz.

dovolujeme si Vám zaslat druhý a poslední
letošní zpravodaj, pozvat Vás na některé
zajímavé

akce

a

zprostředkovat

praktické

informace, které byste mohli při Vaší práci pro
město či obec využít.
Zasedání Pracovní skupiny Energie
V úterý 12. března 2019 se bude konat další
zasedání
Energie,
Hlavními

přeshraniční
tentokrát

v Českých

Budějovicích.
bude

Zájezd na Veletrh úspor energie
V roce 2018 navštívilo Veletrh úspor energie

energetická koncepce Jihočeského kraje 2003

(Energiesparmesse) v hornorakouském Weslu

až 2018 a výhled do budoucna a energetika a

95 tisíc návštěvníků. Největší rakouský veletrh

energetická koncepce Horního Rakouska. Po

stavebnictví,

společném obědě se účastníci vydají na exkurzi

obnovitelných zdrojů energie se rozkládá na

do českobudějovické teplárny.

ploše 64.450 m² a každoročně zde prezentuje

České

programu

skupiny
Územní

Teplárna

body

Pracovní

Budějovice

dodává

teplo

své

produkty

TZB,

a

služby

vytápění

více

než

800

je

řada

vystavovatelů.

horké vody více než 28.000 domácnostem a

zájemců z České republiky. Podívat se sem

200

Budějovicích

můžete každoročně i v rámci jednodenního

(kombinovaná technologie na výrobu tepla a

zájezdu s ECČB. Jinak tomu nebude ani v roce

elektřiny, hnědé uhlí a zemní plyn). Celkem 170

2019. Již nyní si můžete zapsat do diáře termín

km parních a horkovodních rozvodů a 496

1. března 2019 a na adrese isabela@eccb.cz si

výměníkových stanic. Elektřina je produkována

rezervovat svá místa v autobusu.

v

Českých

dvěma protitlakovými turbínami o výkonu 25 a
15 MWe a jednou kondenzační turbínou o
výkonu 12 MWe. V létě je vyráběn a dodáván
také chlad. Největším odběratelem chladu je
Jihočeská univerzita. Teplárna v roce 2017
prodala 1 612 TJ tepla.

návštěvníky

a

prostřednictvím páry (220°C, tlak 0,8 MPa) a
podnikům

Mezi

sanity,

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

 budovy větší než 1 500 m2, od 1. ledna 2018

Podle platné legislativy bude od roku 2020

 budovy větší než 350 m2, od 1. ledna 2019

možné stavět pouze budovy s téměř nulovou

 budovy menší než 350 m2, od 1. ledna 2020

spotřebou

energie. Zákon

č.

406/2000

v

platném znění (zákon o hospodaření s energií)

Bezplatné poradenství pro města a obce

definuje tyto budovy jako budovy s velmi nízkou

Pokud řešíte stavbu či rekonstrukci, možnost

energetickou

spotřeba

využití obnovitelných zdrojů energie, úspor či

energie je ve značném rozsahu pokryta z

získání dotací, rádi Vás navštívíme a poradíme.

obnovitelných zdrojů.

Poradenství Energy Centre České Budějovice je

náročností,

jejichž

pro jihočeská města a obce bezplatné.
V případě, že se rozhodnete pro návštěvu
našeho poradenského střediska, pak bychom
vás rádi informovali, že se k nám můžete přijít
poradit v tomto roce naposledy ve středu
19.12.2018, těšit se na vás bude Ing. Jaroslav
Winkler, specialista ECČB na vytápění.
Přejeme vám krásné Vánoce, klidný zbytek
tohoto roku a do roku 2019 hodně zdraví,
Zavádění

této

odstupňováno

povinnosti
podle

je

velikosti

termínově
energeticky

vztažné plochy a současně dle vlastníka

štěstí a pozitivní energie!
Naše poradenství vám bude k dispozici opět od
2.1.2019.

objektu. Jak jsme Vás informovali v předchozích

Aktuální informace a kontakty naleznete na

zpravodajích, na všechny budovy vlastněné

www.eccb.cz.

orgány veřejné moci (veřejné budovy, školy

Energy Centre České Budějovice, z.s.

atd.) se tato povinnost vztahuje již od 1.1.2018,

nám. Přemysla Otakara II. 87/25

všech ostatních budov se toto nařízení bude

370 01 České Budějovice

týkat dle následujícího harmonogramu:

tel.: 387312580 • eccb@eccb.cz

