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Obchodní společnost MOTeC spol. s r.o. byla založena v roce 1993 v Brně 

a postupně se stala součástí skupiny technologických, stavebních a obchodních

společností s celorepublikovou působností, se středisky v Brně, Praze a Prachaticích.

 

Společnost MOTeC spol. s r.o. se od doby svého založení specializuje zejména na realizace

komplexních řešení a na služby spojené s dodávkami a montáží velkých technologických

celků v energeticecelků v energetice, ve vodárenství a v oblasti spalování komunálního odpadu. 

V těchto oblastech poskytuje také běžný servis a údržbu včetně havarijní pohotovosti.

Dále společnost MOTeC spol. s r.o. nabízí komplexní služby v oblasti provádění staveb

(průmyslových, inženýrských i komunálních ), projekční činnost, havarijní servis pro veřejnost 

a široké spektrum souvisejících činností. 

Skupina je držitelem oprávnění 

ČSN EN ISO 9001 : 2016

ČSN ISO 45001 ČSN ISO 45001 : 2018

ČSN EN ISO 14001 : 2016



ROZVODY TEPLA

- stavby parních, horkovodních a teplovodních tepelných rozvodů 

v kolektorech nebo systémech předizolovaného potrubí

OBJEKTOVÉ (DOMOVNÍ) PŘEDÁVACÍ STANICE

- instalace horkovodních a teplovodních předávacích stanic

 v teplem zásobovaných objektech 

CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- technické řešení pro přípravu, skladování a dávkování chemických roztoků,

močoviny, vápna, mletého vápence a aktivního uhlí

ENERGETIKA

ZDROJE TEPLA

- stavby parních, horkovodních a teplovodních kotelen

- výstavba centrálních výměníkových a předávacích stanic parních i horkovodních

- pravidelný servis na spalovenských kotlích a technologickém zařízení 

- opravy a výměny částí teplárenských plynových kotlů
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ÚPRAVA PRŮMYSLOVÝCH A PITNÝCH VOD

Komplexní řešení v oblastech: 

- jímání vody

- ohřev, chlazení

- odstraňování mechanických nečistot

- demineralizace 

- chemického hospodářství- chemického hospodářství

- zneškodňování odpadních vod

VODOVODY

- výstavba průmyslových a komunálních vodovodů 

ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADNÍCH VOD

- kompletní čističky odpadních vod včetně stavební, technologické a elektro části

- sedimentace, odolejování, flotace

- čiření, filtrace

- oxidace

- neutralizace

- biologické čištění- biologické čištění

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- návrh a dodávka komplexního zařízení pro strojní odvodnění kalů

VODÁRENSTVÍ
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Návrhy a realizace komplexního řešení 
v oblasti nakládání s odpady 
včetně energetického využití ZEVO

ZEVO
ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ 
VYUŽITÍ ODPADU

- skladování a nakládání s netříděným odpadem

- návrhy, výroba a instalace třídících a drtících zařízení odpadu

- návrhy, dodávky a servis kotlů na zpracování a využití odpadu

 včetně zařízení pro výrobu elektrické energie

- návrhy třídících linek škváry včetně separace kovů

- zařízení pro chemické čistění spalin

- úpr- úprava chemických režimů

- optimalizace stávajících provozů ZEVO









PRŮMYSLOVÉ 
STAVBY

NÁVRH, VÝSTAVBA A ÚDRŽBA

- monolitické železobetonové konstrukce

- ocelové montované konstrukce

- montované průmyslové haly

- demolice

- zemní práce







Servis energetických zařízení

- oprava tlakových celků, kotlů, výměníků, tlakových nádob a potrubí

- oprava vyzdívek

- oprava spalovacího zařízení

Vše shora uvedené nabízíme v rámci plánovaných odstávek energetických zařízení stejně jako při řešení havárií.

Projekční činnost pro energetické zařízení, 

tlakové celky, průmyslové, inženýrské a komunální stavby

- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

- zadávací dokumentace pro stavební povolení

- realizační projektová dokumentace

- výrobní a montážní dokumentace

- svařovací dokumentace- svařovací dokumentace

Havarijní servis a údržba

V oblastech:

- voda

- plyn

- topení

- elektřina

HHavarijní servis nabízíme pro podnikatelské subjekty i veřejnost.

SERVIS
PROJEKČNÍ ČINNOST
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www.mtc-park.cz



Od roku 2020 nás najdete i na adrese Jedovnická 2a v Brně,

v našem administrativně- výrobním areálu MTC- park Jedovnická v Brně.

Areál je vybaven zámečnickou dílnou, výrobní halou s mostovým jeřábem

a dalším zázemím pro výrobu.

MOTeC spol. sr.o.
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