Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

4. - 7. 5. 2009

Název, cíl a
důvod cesty:

Energetická bezpečnost EU a role hnědého uhlí - studijní cesta pro
zástupce samospráv

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Spolucestující:

4. 5. 2009: odjezd z ČR do SRN (Cáchy)
5. 5. 2009: prohlídka hnědouhelného dolu Inden, odjezd do Bruselu
6. 5. 2009: návštěva institucí EU, setkání s poslancem EP Miroslavem
Ouzkým
7. 5. 2009: návrat do ČR
5. 5.
• Technická exkurze do povrchového dolu Inden společnosti RWE
Power, která je největším německým výrobcem elektroenergie a
významným těžařem hnědého uhlí. Prohlídka byla zaměřena na cílená
opatření snižující imise prachu a hluku (pohyblivé skrápěcí automaty,
rosící stožáry, speciální protihlukové úpravy dopravníků) a možnost
posouzení vlivu těžby na obyvatelstvo přilehlé obce – ta je kromě
technologických opatření přímo v dole chráněna ochrannými zemními
valy.
• Prohlídka přesídlené obce Inden/Altdorf, která ustoupila těžbě v letech
1991 – 1999.
6. 5.
• Prohlídka Rady EU, seminář o legislativním procesu v orgánech EU a
roli zástupců Rad EU při projednávání jednotlivých legislativních návrhů
EU.
• Návštěva informačního střediska Evropské komise, setkání
s pracovníkem Generálního ředitelství EK pro kulturu a vzdělávání.
Proběhla diskuze o programech EK, z nichž je možné žádat dotace na
projekty obcí z komunitárních akčních programů. Prezentován byl
konkrétní program zaměřený na partnerství regionů a měst v rámci EU
a možnosti financování jednotlivých aktivit
• Setkání s Miroslavem Ouzkým, poslancem EP, předsedou Výboru pro
životní prostředí, veřejné draví a bezpečnost potravin. Byly projednány
možnosti podpory projektů na odstraňování ekologických škod
z prostředků EU.
7.5
• společné jednání účastníků cesty (zástupců samospráv), vyhodnocení
získaných informací
• sjednání navazující spolupráce Ústeckého kraje se spol. Severočeské
doly, a.s. při podávání projektů zaměřených na odstraňování
ekologických škod
Ing. Petr Fiala – předseda finančního výboru ÚK, Ing. Jaroslava
Kuszniruková – odbor strategie, přípravy a realizace projektů, zástupci
obcí Ústeckého kraje na území postiženém těžbou hnědého uhlí, zástupci
SD, a.s.

Náklady na cestu
hrazeny z:

SD, a.s. – pořadatel cesty, KÚ Ústeckého kraje

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková, odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Datum:

14. 5. 2009
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