Pozvánka na workshop
na téma

"Spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí v
Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa"
Datum:

čtvrtek 19. 4. 2018 v 10.00 hod

Místo jednání:

Evropský dům, 1. patro, zasedací místnost
U Jezu 525/2, 460 01 Liberec III

Vážení,
Jménem české strany Euroregionu Nisa Vás srdečně zvu na jednání k výměně zkušeností a informací
v oblasti spolupráce v ochraně životního prostředí v území Euroregionu Neisse – Nisa-Nysa
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin.
Program:
Témata:
• kompetence KÚ LK v oblasti ŽP, struktura úřadů ŽP v LK – RNDr. Šádková
• studie k podpoře hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka – Mgr.
Nevečeřal, Ing. P. Dobrovský
• Kmotři potoků – společný projekt PO Střevlík a Pozemkového spolku „Oberlausitz“ – účast
ředitele PO Střevlík M. Modrý
• prezentace úřadu životního prostředí zemského okresu Görlitz, struktura, kompetence v
Sasku v oblasti ochrany životního prostředí – p. V. Starke
• Stav provádění rámcové směrnice o vodě v Sasku a zejména v okrese Görlitz, p. V. Starke
• projekt Kmotři potoků, p. V. Starke
Jednání bude tlumočeno do němčiny.
S pozdravem

Jaroslav Zámečník
Euroregion Nisa

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

Zápis z workshopu
na téma

"Spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí v
Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa"
Datum:

čtvrtek 19. 4. 2018 v 10.00 hod

Místo jednání:

Evropský dům, 1. patro, zasedací místnost
U Jezu 525/2, 460 01 Liberec III

Workshop zahájil p. Zámečník, Euroregion Nisa.
Paní Šádková představila CZ stranu.
Paní Starke představila německou stranu.
p. Šádková – kompetence KÚ LK v oblasti ŽP, struktura úřadů ŽP v LK – RNDr. Šádková
Dotaz DE - Ochrana zdrů pitné vody – kdo je definuje a vyhlašuje?
DE Kdo definuje záplavové území – CZ - ORP
Mgr. Nevečeřal, Ing. P. Dobrovský - studie k podpoře hydrologických funkcí krajiny v povodí
Václavického potoka
DE: Jsou opatření v nějaké dohodě s dolem Turow? CZ - Nejsou, neznáme dopady, podle
české geologické služby je Václavický potok ohrožen dusledky těžby. Opatření jsou činěna
s cílem zvýšení infiltrace vod do Václavického potoka a zýšení množství vody.
DE – jsou měkká opatření, také existují tvrdá opatření – výstavba zábran proti průsaku.
CZ Šádková - Liberecký kraj přispívá na investiční opatření, je to preventivní opatření,
ve Václavicích je zásobování ze studní a je zde zaznamenán úbytek spodní vody.
DE – líbí se nám aktivity, na DE straně jsme měli problémy se zemědělci, brání
se ekologickým aktivitám ve smyslu vytvoření tůní, vodních prvků atd.
CZ Dobrovský – potvrzuje toto i na CZ straně, zemědělci přicházejí zpravidla o plochu k níž se
váže dotace,
p. V. Starke projekt Kmotři potoků, - cíl projektu je, aby projekt ochrany ZP byl pro děti
hmatatelný, hledáme v CZ a PL partnerské organizace, které si najdou vhodný potok
a kompetentní osoby z místa. např. Školu a obecní úřad, které se o potok budou starat, aby
tam pravidelně chodili a sledovali stav toku, děti poznávají, co vše ve vodě žije, měřili
hodnotu PH, teplotu, starali se v rámci brigád o čistotu, odstraňovali zaplevelení. Idea vznikla

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578

v prac. skupině Čistá Nisa před několika lety, na DE straně se jedná o Svaz péče o krajinu,
který se projektu ujal, rádi bychom připravili společný záměr a žádost o dotaci
Dr. Modrý – ujali jsme se projektu, oslovili další střediska ekol. výchovy.
Kmotři potoků – společný projekt PO Střevlík a Pozemkového spolku „Oberlausitz“ – účast
ředitele PO Střevlík M. Modrý
Žádost do 23.5.2018, na DE straně bude zrcadlová žádost, potřeba harmonizace obou
žádostí.
p. V. Starke – prezentace úřadu životního prostředí zemského okresu Görlitz, struktura,
kompetence v Sasku v oblasti ochrany životního prostředí – 78 pracovních úvazků z toho 2
asistenti, ostatní odborný personál,
Svobodný stát Sasko má téma ZP na 3 úrovních.
LRA Görlitz připomíná banán, 211 km2, 260 tis. Obyvatele, 53 obcí, 85 km x 30 km, 65 km
společné hranice s CZ, 128 km společné hranice s PL,
Stav provádění rámcové směrnice o vodě v Sasku a zejména v okrese Görlitz, p. V. Starke
Zapsal:
Jaroslav Zámečník
Euroregion Nisa

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578
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