Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

23. – 26.11.2010
Účast na konferenci k polovině realizace projektu LABEL, Martfü
(Maďarsko)
Účast expertů a zástupců Ústeckého kraje, jenž je jedním z partnerů
projektu.

23.11.2010
9:15 odjezd z Ústí n.L. (KÚÚK) do Martfü (Maďarsko)

Harmonogram
cesty:

24.11.2010
1. den jednání, trvání: 12:00 - 18:00 hod.
25.11.2010
2. den jednání, trvání: 9:00 - 18:00 hod.
26.11.2010
účast na odborné exkurzi, trvání 9:00 – 13:00 hod., odjezd do ÚL

24.11.2010 – Po zahájení konference ze strany hostitelů (maďarský
partner projektu LABEL – Ředitelství vodního hospodářství a životního
prostředí v oblasti střední Tisy) následoval první blok přednášek, který se
věnoval problematice implementace směrnice EU o řízení povodňových
rizik. Své příspěvky k této problematice přednesli odborníci z Maďarska,
České republiky a Spolkové republiky Německa. Následovala přednáška
ředitele maďarského NP Hortbágy o korelaci NATURy 2000 s evropskou
povodňovou směrnicí. K tématice se vyjádřili zástupci ostatních zemí.
Diskusí nad probranými tématy byl první den konference zakončen.

Průběh a
výsledky cesty:

25.11.2010 – Druhý den jednání byl zaměřen na příspěvky k problematice
přizpůsobení legislativy procesům řízení povodňových rizik. Za českou
stranu k tématu přispěla svou odbornou přednáškou zástupkyně
Ministerstva životního prostředí ČR. V dalším průběhu jednání byly
probrány otázky zapojení veřejnosti do tvorby povodňových plánů,
propojení řízení povodňových rizik s územním plánováním v jednotlivých
regionech, zohlednění povodňových rizik v oblasti cestovního ruchu,
splavnosti řek. V poslední části konference byl představen projekt vodního
průvodce, který se v rámci projektu LABEL zpracovává a strategický
výstup, ke kterému přispějí všichni projektoví partneři. V samotném závěru
konference proběhla diskuse nad tématy dvoudenního jednání a shrnutí
poznatků a myšlenek, které byly během jednání vysloveny.

26.11.2010 – Odborná exkurze k zadržovací nádrži / polderu Tiszaroff.
Praktická ukázka protipovodňového opatření v povodí řeky Tisá.

Spolucestující:

Ing. Jolana Novotná (UPS), Mgr. Jan Koch (ZPZ)

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet projektu LABEL

Zpracoval:

Ing. Helena Minářová – odbor RR

Datum:

29.11.2010
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