Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

19. 05. 2022

Název, cíl a
důvod cesty:

Zasedání česko-saské Odborné pracovní skupiny pro územní rozvoj
v Euroregionu Elbe/Labe

Harmonogram
cesty:

8:30 hod. – odjezd služebním automobilem z Ústí nad Labem
9:30 hod. – příjezd do Europarku Altenberg
9:35 – 15:10 hod. – zasedání OPS Euroregion Elbe/Labe
15:10 hod. – odjezd z Europarku Altenberg
16:00 hod. – příjezd do Ústí nad Labem

Průběh a
výsledky cesty:

Euroregion Elbe/Labe byl založen 24. 6. 1992, rozkládá se na hranici mezi
Německem a Českou republikou. Jeho území zahrnuje na německé straně
Zemské hlavní město Drážďany a Zemský okres Saské Švýcarsko –
Východní Krušnohoří a na české straně východní polovinu Ústeckého kraje
s okresy Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice. Spojovacím prvkem
Euroregionu je řeka Labe, která jím protéká po celé jeho délce. Členové
Euroregionu jsou na německé straně Zemský okres Saské Švýcarsko,
město Drážďany, Pirna a Dippoldiswalde a na české straně tvoří 66 obcí
a měst Dobrovolný svazek obcí. Odborné pracovní skupiny existují již od
založení Euroregionu, členy skupin jsou čeští a němečtí odborníci různých
zaměření a setkávají se několikrát ročně po obou stranách hranice.
Hlavním cílem Euroregionu Elbe/Labe je, aby hranice mezi Německem a
Českou republikou nepůsobila jako dělící hranice, podporuje důvěru mezi
lidmi na obou stranách hranice, znovu objevuje a rozvíjí povědomí o
společném regionu.
Zasedání česko-saské Odborné pracovní skupiny pro územní rozvoj
v Euroregionu Elbe/Labe se konalo na německé straně, v Europarku
Altenberg. Zasedání zahájil uvítacím proslovem jednatel Euroregionu
Elbe/Labe pan Rüdiger Kubsch. Následně proběhly prezentace dle
předloženého časového harmonogramu. Projekt ochrana přírody „Horské

louky“ představil Dr. Bernard Hachmöller, kde cílem projektu je udržení
horských luk, ochrana kulturního a přírodního dědictví, nabídky pro životní
prostředí, přírodu a turismus. Další prezentaci „Aktuální stav ochrany
přírody a krajiny ve východních Krušných horách“ představil Mgr. Jan
Kyselka z agentury Ochrany přírody a krajiny ČR, správy CHKO České
středohoří v Litoměřicích. Územní studii Krušné hory zpracovanou
Atelierem T-plan s. r. o. představila zástupkyně Krajského úřadu v Ústí nad
Labem, Ing. Arch. Diana Juračková. Hlavním obsahem studie je zonace
území s návrhem regulace územního rozvoje.
Informace k Fondu malých i velkých projektů a k budoucnosti FMP
v novém dotačním období 2021 – 2027 přednesl ředitel Euroregionu
Elbe/Labe pan Vladimír Lipský. Následovala diskuze k novému
programového dotačnímu období na přeshraniční spolupráci ČR – Sasko
2021 – 2027.
Na závěr zasedání byla připravena komentovaná prohlídka těžebního
stroje a výstup na těžní věž šachty Arno Lippmanna. V podobě
rekonstruované, cca 35 m vysoké těžní věže a dalších povrchových
důlních zařízení se dochovala významná technická památka posledního
těžebního období cínu, která dokumentuje techniku a průmyslovou
architekturu mladé NDR. Někdejší důlní budovy jsou dnes součástí
průmyslové zóny „Europark Altenberg“.
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