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Členům pracovní skupiny EUREX – Životní prostředí    Liberec, 20.02.2019 

 

POZVÁNKA 

 

Workshop v oblasti životní prostředí – retence vody 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  18.04.2019 

Čas:    09:00 hodin 

Místo:    Evropský dům, 1. patro, zasedací místnost 

U Jezu 525/4  

   460 01 Liberec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srdečně Vás zveme na jednání skupiny EUREX – Životní prostředí k výměně zkušeností a informací 

o možnostech spolupráce odborníků v oblasti životního prostředí se zaměřením na téma „retence 

vody v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 
100279578. 

 

NÁVRH PROGRAMU 

 

BOD 1  Příjezd, občerstvení 

BOD 2  Přivítání účastníků / zahájení 

BOD 3  Prezentace: Informace o aktuální situaci a informace o opatřeních připravovaných 

a realizovaných k retenci vody na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Prezentace české 

strany (Krajský úřad, Lesy ČR..), německé strany a polské strany. 

BOD 4  Společná diskuze na téma prezentace 

BOD 5  Následující termín setkání a plán činnosti na rok 2019 

BOD 6 Ostatní / Různé 

 

Jednání bude tlumočeno do českého, polského a německého jazyka.  
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ZÁPIS 

 

Workshop v oblasti životní prostředí – retence vody 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  18.04.2019 

Čas:    09:00 hodin 

Místo:    Evropský dům, 1. patro, zasedací místnost 

U Jezu 525/4  

   460 01 Liberec 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshop se konal v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 
100279578. 

 

 

1) Přivítání účastníků / zahájení (O. Havlíček, ERN); z německé strany velice nízká účast; z polské 

strany žádný účastník (neomluveni) 

2) Představovací kolečko 

3) PP „Jak nevyschnout“, Ing. Řičář (Lesy ČR) 

4) PP „Retence vody v ERN – přístup LK“, RNDr. Šádková (KÚLK) 

5) Dotaz na německou stranu, pod kompetence jakého úřadu spadají opatření na retenci vody 

v Sasku? V Sasku není tématika retence vody rozšířená natolik, jako v české části ERN; 

příslušné úřady se zabývají spíše protipovodňovými opatřeními (Landratsamt Görlitz, 

Landratsamt Bautzen, Landesamt Sachsen) 

6) Představení projektu INTERREG Central Europe „Magical Landscapes“, paní Hahn (TU 

Dresden) 

7) Vyslovení potřeby dalšího setkání za větší účasti, především polské strany. Organizace dalšího 

setkání DE strana? 

8) Ukončení jednání 
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