Ústecký kraj – kraj ský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

18. 11. 2019
Setkání delegace ÚK v čele s hejtmanem ÚK se Zemským
prezidentem Drážďany
SRN, Bad Schandau
09:00 odjezd z ÚL
09:00 – 16.15 – cesta, jednání, prohlídka
16.15 – odjezd z Bad Schandau
Spolupráce mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko probíhá
na různých úrovních (obce, euroregiony, svazky, atd.). Na úrovni krajů
byla spolupráce formalizována poprvé Společným prohlášením o
spolupráci, které bylo podepsáno v Ústí nad Labem v únoru 2007.
V 1. polovině roku 2012 došlo k obnovení dialogu mezi ÚK a Zemským
ředitelstvím Saska o podpisu "nového" Společného prohlášení o
spolupráci. Dokument byl podepsán dne 20. února 2013 během
společného pracovního jednání zástupců Zemského ředitelství Saska,
Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje v Chemnitz.
V rámci tohoto prohlášení proběhlo již několik vzájemných návštěv
nejvyšších představitelů. Poslední se uskutečnila dne 18. listopadu
2019 v Německu.
V rámci dopoledního bloku proběhlo jednání zástupců Zemského
ředitelství Drážďany a zástupců Ústeckého kraje a krajského úřadu.

Průběh a
výsledky cesty:

Témata jednání byla následující:
zemské cvičení v oblasti ochrany před katastrofami 2019,
EUGAL – aktuální stav,
TEN výstavba nové trati Drážďany - Prag – aktuální stav,
ropovod Litvínov – Spergau,
Labská stezka jako česko – německý turistický produkt,
projekt „Hřebenovka“ – vybudování certifikované pěší trasy po
hřebenech pohraničních hor,
 shrnutí témat spolupráce od uzavření smlouvy o spolupráci v
roce 2013.







V odpoledním bloku proběhlo setkání se starostou města Bad
Schandau panem Kunackem. Starosta města provedl delegaci po
městě, seznámil ji s historií města a se zajímavostmi této turisticky
vyhledávané lokality (např. historický výtah, Sendingovy vily). Dále se
delegace seznámila s protipovodňovými opatřeními města, která nejsou
pouze v kompetenci města, ale i jednotlivých místních občanů a firem.
Názornou ukázkou byla návštěva pekárny na náměstí, kde majitel firmy
po posledních ničivých povodních provedl velká množství opatření, aby

případné další povodně způsobily co nejmenší škody (přesun pecí do
vyšších pater, změna materiálu pro výrobu inventáře v pekárně atd.).
Dále si delegace prohlédla podzemní garáže u hotelu na náměstí, kde
je připraveno také mnoho protipovodňových opatření.
Závěrem setkání se oba představitelé shodli, že je to s největší
pravděpodobností jejich poslední setkání, neboť prezident LDS odchází
v únoru 2020 do důchodu. Oba pevně doufají a věří v pokračování
těchto společných setkání i po změně na postu prezidenta LDS.
Spolucestující:

O. Bubeníček, M. Zemaník, M. Zeman, J. Franěk, P. Hajšman, J.
Čermák, P. Severa

Náklady na cestu
hrazeny z:

Odbor KH a KŘ

Zpracoval:

Ing. Michaela Tobiášová, odbor KH

Datum:

19. 11. 2019

