Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 6. – 30. 6. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

NÁKLADY
LK
(v Kč)

Přínos ZPC

15. – 16. 6.
2012
25. – 26. 6.
2012
28. – 29. 6.
2012
8. – 9. 6.
2012

Pavel Petráček
Bc. Zdeněk Bursa
Mgr. Stanislav Eichler

Belgie, Brusel

0,00

Zrušeno

Belgie, Brusel

0,00

Zasedání komise Ecos

Mgr. Stanislav Eichler

Belgie, Brusel

0,00

Zasedání komise Enve

Mgr. Stanislav Eichler

Polsko, Wroclav

1016,- Kč

69/2012

21. 6. 2012

Ing. Jaroslav
Podzimek

Německo,
Drážďany

1 072,-

71/202

12. 6. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Polsko, Wroclav

56/2012
2/2012
2/2012
67/2012

Pracovní cesta se uskutečnila na základě pozvání
Dolnoslezského maršálka Rafala Jurkowlaniece, jakožto
společenské setkání v rámci prohlubování vztahů mezi
Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.Setkání mezi
představiteli se uskutečnilo u příležitosti Eura 2012.
Kč Rada Libereckého kraje schválila dne 1.4.2008 účast Libereckého
kraje jako partnera v projektu LABEL (dále jen "Projekt") a dne
20.4.2009 návrh dohody č. OLP/582/2009 - Agreement between
Lead Partners and Partners of the LABEL „Adaptation to flood risk
in the Elbe river basin” project (Dohoda mezi Vedoucími partnery a
partnery projektu LABEL „Adaptace na povodňová rizika v povodí
řeky Labe") uzavírané mezi Libereckým krajem a vedoucím
partnerem tj.Saským ministerstvem vnitra, se sídlem Wilhelm-BuckStrasse 4, D-01097 Dresden a tato byla podepsána hejtmanem
Libereckého kraje.
Liberecký kraj v rámci partnerství v projektu zpracovával studii
„LABEL - zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik “
(zkratka je složení slov Labe a Elbe, nečte se anglicky „lejbl“)
Cílem účasti v projektu bylo získání informací pro předběžné vyhotovení
povodňových rizik za účelem naplnění požadavku Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES. Shromáždily se
podklady pro tvorbu map povodňových nebezpečí, mapy
povodňových rizik a následně i pro plány pro zvládání povodňových
rizik, které budou sloužit k eliminaci nepříznivých účinků povodní na
lidské zdraví, jejich majetky, životní prostředí, kulturní dědictví a

191,- Kč

hospodářskou činnost.
Pracovní cesta se uskutečnila v rámci kontinuity předchozího
jednání hejtmana LK Stanislava Eichlera s dolnoslezským
maršálkem Rafalelem Jurkowlaniecem, které proběhlo dne

8.6.2012. Jednání bylo pokračováním navazování vztahů mezi
Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.Dále se
jednání týkalo Evropského seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS).
V rámci jednání byl hejtmana LK pozván dolnoslezským
vojvodou na fotbalové utkání v rámci Euro 2012, kterého se
hejtman zúčastnil.

Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 6. – 30. 6. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

48/2012

2. – 6. 6.
2012

JUDr. Jiří Němec

Španělsko, Bilbao

52/2012

1. – 3. 6.
2012

Ing. Vladimír Petera
Ing. Petr Neumann

Německo, Jena

NÁKLADY
LK
(v Kč)
22 645,- Kč

5 453,- Kč
3 132,- Kč

Přínos ZPC
Ve dnech 2. – 6. 6. 2012 jsem byl na pracovní cestě ve
Španělsku, kde jsem se v Bilbau zúčastnil mezinárodní
konference, kterou pořádala EIPA (Mezinárodní institut pro
veřejnou správu) – Cities od Excellence in the Public Sector.
Cesta se uskutečnila na pozvání tohoto institutu. Generální
ředitelka EIPA projevila velký zájem o spolupráci s ČR na úrovni
regionů – krajů, byl jsem tam jako jediný účastník konference
z ČR. Měli by do budoucna zájem o naše lektory, o širší účast
na jejich aktivitách. Já sám jsem ve svém krátkém vystoupení
představil systém veřejné správy v ČR se zaměřením na kraje a
jejich význam ve veřejné správě ČR. Bilbao samotné prošlo
v minulých 20 letech výraznou změnou z industriálního města
k městu zaměřeném na cestovní ruch, služby a high-technology.
Myslím inspirativní i pro Liberecký kraj. Konference byla vedena
v angličtině, což bylo také myslím pro mě přínosem.
Návštěva dnů otevřených dveří u městského dopravního
podniku v Jeně (Jenas Nahverkehrgesselschaft m.b.H.) v rámci
111. výročí vzniku městské hromadné dopravy v Jeně a výstavy
„Kleine Bahn – ganz groß 2012“. Obě akce se souběžně konaly
v areálu dopravce. LK a občanské sdružení Boveraclub Liberec
prezentovali svoji činnost a investiční záměr vzniku Centra
historie tramvajové dopravy (dále jen CHTD), který se podařilo
obhájit mezi projekty v rámci IPRM.
Cílem návštěvy výstavy „Kleine Bahn – ganz groß“ 2012“ byla
prezentace Libereckého kraje a aktivit občanského sdružení
Boveraclub na této výstavě, která se konala ve dnech 2. – 3.
6.2012, přičemž dne 2. 6. 2012 se zároveň konaly dny
otevřených dveří v rámci 111. výročí vzniku tramvajové dopravy
ve městě Jena. Díky právě zájmu veřejnosti byla návštěvnost
výstavy obrovská. Členové Boveraclubu a zástupci KÚLK OD

53/2012

4. 6. 2012

RNDr. Kateřina
Neumannová
Mgr. Tomáš Vaško
RNDr. Ivana
Pecháčková

Německo, St.
Marienthal

464,- Kč
464,- Kč
464,- Kč

v rámci výstavy prodávali předměty, které jsou zaměřeny na
oblast městské hromadné dopravy a její historii, např. papírové
vystřihovánky s vozidly MHD pro děti, historické pohlednice
z tramvajového provozu v Liberci a Jablonci nad Nisou,
prospekty historických vozidel, které jsou již zrenovovány nebo
na renovaci teprve čekají, publikace o historii veřejné dopravy
v Jablonci nad Nisou a historii poslední renovované historické
tramvaje 6MT z vagónky Česká Lípa. Rovněž při tom
prezentovali záměr vybudovat Centrum historie tramvajové
dopravy v Liberci. Dále zde propagovali Liberecký kraj v oblasti
cestovního ruchu. Někteří návštěvníci expozice byli již předem
obeznámeni s naším krajem a již zde na návštěvě byli – Liberec
a oblast Jizerských hor. Na výstavě se zúčastnili i osobnosti,
které morálně podpořili vznik muzea, např. z Belgie a Německa.
Účastníci výstavy se seznámili s historií a současností
tramvajové dopravy v Jeně při tříhodinové okružní jízdě
historickými soupravami po jednotlivých tratích. Zajímavé bylo
zakomponování tramvajových tratí a zastávek do silniční
infrastruktury. Tramvajová infrastruktura má v Jeně převážně
(mimo centrum města) rychlodrážní charakter a je v co největší
míře segregována od ostatního provozu. Způsob vedení
tramvajových tratí v komunikačním profilu v centru města
umožňuje v maximální možné míře preferenci vozidel MHD před
ostatní dopravou. Kromě toho jsme navštívili i 3 hlavní
železniční stanice, na které je přímo navázána MHD
v přestupních terminálech.
V rámci výstavy si účastníci výstavy vyměňovali informace,
které se týkali činností jednotlivých sdružení, která mají
podobnou pracovní náplň jako členové Boveraclubu. Účastnící
výstavy se mohli se záměrem vybudování CHTD seznámit.
Někteří již o tomto záměru měli i dostatečné informace.
Liberecký kraj se jako člen Česko-saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj zúčastnil jejího dvoudenního 7. zasedání v Ostritz St.
Marienthal v SRN.
Po přivítání účastníků představil hostitelský Regionální plánovací svaz
své území - Horní Lužici a Dolní Slezsko. Byly zdůrazněny specifika
regionu, mezi které patří např. úbytek 100 000 obyvatel za posledních
20 let, vojenský újezd, hnědouhelné elektrárny Schwarze Pumpe a
Boxberg s příslušnými hnědouhelnými doly.
Následovaly bloky, v nichž MMR a Saské ministerstvo vnitra sdělilo
druhé straně aktuality o celostátním územní plánování v ČR a Sasku.
Probíhá aktualizace Zemského rozvojového plánu Saska (LEP), která
by měla být finalizována do konce roku 2012. LEP je dostupný na
webu www.landesentwicklungsplan.sachsen.de. Zároveň se aktualizuje
i odborný podklad - Zemský dopravní plán Saska (LVP) dostupný
z webové adresy www.landesverkehrsplan.sachsen.de. LVP definuje
dopravní potřeby a LEP pro ně vytváří územní podmínky.
Po krátké informaci o připravované Společné strategii územního
rozvoje států V4 + 2 byl probrán aktuální stav zpracování Územní

54/2012

5. 6. 2012

RNDr. Kateřina
Neumannová
Mgr. Tomáš Vaško
RNDr. Ivana
Pecháčková

Německo, St.
Marienthal

Nejela
464,- Kč
464,- Kč

57/2012
56/2012

14. 6. 2012
15. – 16. 6.
2012
11. – 15. 6.
2012

Mgr. Rudolf Broulík
Mgr. René Havlík

Německo, Bautzen
Belgie, Brusel

464,- Kč
0,0

Bc. Tomáš Charypar
Ing. Tereza Palová
Milan Macek
Michal Soják
Ing. Pavel Tvrzník
Ing. Jitka Balounová
Ing. Michal Kotyk

Belgie, Brusel

59/2012

16 804,- Kč
16 622,- Kč
16 628,- Kč
17 010,- Kč
16 804,- Kč
17 010,- Kč
17 613,- Kč

studie česko - saského pohraničí. MMR si se saskou stranou
vyjasňovali způsob dokončení studie, protože saská strana považuje
studii za dokončenou, zatímco MMR ji projednává v rozpracovanosti
s kraji a po dokončení uvažuje o jejím veřejném projednání.
Druhý den jednání je předmětem zprávy ze zahraniční pracovní cesty
č. 54/2012.
Liberecký kraj se jako člen Česko-saské pracovní skupiny pro
územní rozvoj zúčastnil jejího dvoudenního 7. zasedání v Ostritz
St. Marienthal v SRN.
První den jednání je předmětem zprávy ze zahraniční pracovní
cesty č. 53/2012.
Druhý den jednání byl zahájen informacemi z českých krajů a
německých
regionálních
plánovacích
svazů
o
aktualitách prostorového
plánování
na
jejich
území.
V aktualizovaném LEP bude 35 nových úkolů, které budou
muset regionální plánovací svazy zapracovat do svých
Regionálních plánů (obdoba českých Zásad územního rozvoje).
Byla diskutována zejména problematika vymezování ploch pro
větrnou energetiku v krajských dokumentacích.
Následovaly aktuality o transnárodní spolupráci v rámci
programu Central Europe a aktuality o přeshraniční spolupráci
v rámci programu Cíl 3 Česko - Sasko. Největší část byla
věnována projektu CROSS-DATA, kterého se zúčastní i
Liberecký kraj jako projektový partner. MMR ocenilo
dvoujazyčnou brožuru o systémach prostorového plánování
v Česku a Sasku, která vznikla v tomto projektu.
Na závěr byla prodiskutována organizace setkání v roce 2013.
Při organizaci zasedání se pravidelně střídají členové pracovní
skupiny, kdy jeden rok se zasedání koná v Česku a další
v Sasku. Dle dohody bude příští dvoudenní setkání v roce 2013
pořádat Liberecký kraj, a proto je třeba na toto setkání
naplánovat příslušné finanční prostředky do rozpočtu OÚPSŘ.
Dále bylo dohodnuto, že vzhledem ke změnám na německé
straně je třeba zrevidovat seznam členů pracovní skupiny.
Zrušeno
Účastníci navštívili sídlo Evropského parlamentu, kde se blíže
seznámili
s jeho
chodem
a fungováním. Součástí prohlídky byl také jednací sál
Evropského parlamentu. Zde probíhají především plenární
zasedání a schvalování evropských právních předpisů.
Příležitostně tento sál slouží pro zasedání výborů a veřejná
slyšení. Každý ze 736 poslanců zde má své místo
a každému členskému státu je zde přiřazen určitý počet křesel
v závislosti na počtu obyvatel státu. Poslanci zde jsou rozděleny
do politických skupin, které sdružují politiky s podobnými

Mgr. Zuzana
Strnadová

16 795,- Kč

politickými názory a smýšlením. V současnosti existuje 7
politických skupin + nezařazení (Skupina Evropské lidové
strany, Skupina pokrokové aliance socialistů a demokratů,
Skupina aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Skupina
zelených/Evropské svobodné aliance, Skupina Evropských
konzervativců a reformistů, Konfederace Evropské sjednocení
levice a Severské Zelené levice, Skupina Evropa svobody a
demokracie).
Dalším navštíveným objektem bylo Parlamentarium, jehož
expozice přibližuje veřejnosti historický vývoj budování
Evropské unie a jeho zásadní milníky. Jsou zde prezentovány i
jednotlivé členské státy a to jak ze současnosti tak i
z historického hlediska v období vzniku Evropské unie. Celá
expozice využívá interaktivních prvků, které pohltí každého
návštěvníka. I tato expozice je krásným příkladem, jak lze
běžnému občanu přiblížit problematiku Evropské unie jasnou a
srozumitelnou formou.
Dále byli návštěvníci seznámeni s dalšími významnými
institucemi Evropské unie a jejich sídly. Konkrétně byli rámcově
obeznámeni s činností Evropské rady, Rady Evropy, Evropské
komise a Výbory regionů. Účastníci zahraniční pracovní cesty
tak získali podrobnější a konkrétnější představu o činnosti
evropských institucí v Bruselu.
Nedílnou součástí pobytu v Bruselu bylo seznámení se
s činností Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu, jehož
vedoucím pracovníkem je Lukáš Vorel. Pracovníkům bylo
podrobně vysvětleno, čím se Zastoupení Libereckého kraje
zabývá, jeho fungování, způsob komunikace mezi Libereckým
krajem a Zastoupením a následně s Evropskou unií. Dále byly
prezentovány aktivity pořádané Zastoupení LK za účelem
prezentace Libereckého kraje a zvýšení povědomí o tomto
regionu.
Další cenné poznatky účastníci pracovní cesty získali v sídle
Zastoupení Saska při Evropské unii. Zde se uskutečnila
prezentace aktivit Zastoupení Saska, včetně průniků
s Libereckým krajem. Činnosti Zastoupení jsou zaměřeny na tři
hlavní pilíře. Především jde o budování politiky ve čtyřech
hlavních oblastech (zemědělství, regionální politika, technologie
a dopravní infrastruktura), navazování kontaktů a prezentace
regionu
Sasko
(př. pořádání tradičních vánočních trhů).
Pracovníci měli možnost si vzájemně vyměnit získané informace
a postřehy v rámci diskusního workshopu a porovnat fungování
obou zastoupení. Na základě získaných informací bylo možné

porovnat rozdílný způsob fungování obou zastupitelstvem,
rozdílnost v prioritách a aktivitách nejen v rámci jednání
v Bruselu ale i v aktivitách vůči mateřskému regionu. Dalším
rozdílným faktorem je i výrazně vyšší personální obsazení
v Saském zastoupení a s tím i spojený výrazně vyšší finanční
náročnost celého zastoupení. V neposlední řadě byly
hodnoceny i způsoby prezentace a marketingové aktivity
jednotlivých zastoupení. Závěry toho workshopu a další dotazy
byly projednány s panem Lukášem Vorlem,
Další neméně významnou zkušeností bylo setkání se
zástupcem Evropské komise pro oblast sportu na Zastoupení
Libereckého kraje panem P-M. Corradem. Zaměstnanci KÚLK
se dozvěděli především o budoucích záměrech pro následující
programové období Evropské unie. V současné době je
pozornost v oblasti sportu soustředěna na tzv. měkké projekty
zaměřené např. na doping, rasismus ve sportu a na hřišti apod.
Pro následující programové období Evropská komise plánuje
vytvoření samostatného operačního programu pro sport.
Důležité pro jeho tvorbu je hlavně vyjasnění podmínek a
pravidel jeho čerpání, regulace, práva a povinnosti, které musí
být odsouhlaseny všemi zeměmi Evropské unie. Zatím je vše na
dobré cestě, aby program vznikl. Předpokládané finanční
prostředky, které by mohly plynout do daného programu, jsou
odhadovány na výši 40 000 000 €/ročně. Počítá se však
i s částkou nižší. Může se tedy jednat o jednu z příležitostí, na
které by se mohl Liberecký kraj jako kraj sportu podílet a
spolupracovat s Evropskou unií.

62/2012

5. 6. 2012

Mgr. Šárka Papežová

Německo,
Hirschfelde

494,- Kč

63/2012

4. 6. 2012

Ing. Viktor Liška
Ing. Monika Šulcová

Německo, Bautzen

464,- Kč
464,- Kč

Zahraniční cesta do Bruselu přinesla zaměstnancům KÚLK
především podrobnější a konkrétnější pohled na procesy, které
probíhají v rámci jednotlivých institucí Evropské unie,
komunikaci mezi Libereckým krajem a Evropskou unií,
Libereckým krajem a jinými regiony Unie, na fungování a práci
Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu, jeho aktivitách i
působení vůči ostatních subjektům. Návštěva pracovníky
celkově obohatila o mnohé poznatky i zkušenosti a byla by
velmi přínosná i pro další zaměstnance KÚLK.
V rámci projektu „Společně pro zachování podstávkových domů
– Zvýšení povědomí a informovanosti“ se konalo setkání tří
partnerů projektu za účelem projednání dalších postupů a aktivit
včetně prohlídky rekonstruovaného podstávkového domu
v Hirschfelde.
Jednalo se o další pracovní jednání k projednání problematiky
připravovaného mezinárodního výběrového řízení na provozovatele
spěšných vlaků na mezinárodní železniční trati Liberec – Hrádek n.N.
– Zittau (– Dresden) pro období od jízdního řádu 2014/2015, za účasti
objednatelů - Libereckého kraje (zástupci odboru dopravy – oddělení
dopravní obslužnosti a KORID LK, spol. s r.o.) a zástupců Účelového

sdružení Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko (ZVON). Na
jednání byl dále přizván zástupce společnosti KCW GmbH. - Ingo
Kühl a právní zástupce ZVON- Dr. Thomas Stockmann, kteří jsou
pověřeni přípravou zadávací dokumentace výběrového řízení.
Dohoda o společném zadávacím řízení pro linku RE 2 Zittau – Liberec
byla Radou LK schválena, hejtmanem podepsána a předána k podpisu
předsedovi svazu ZVON.
Jednání bylo na pracovní úrovni – byly řešeny a diskutovány
připomínky Libereckého kraje k návrhu (pracovní verzi) některých
dokumentů zadávací dokumentace, které byly zaslány k
připomínkování. Byla řešena otázka přístupu ke smlouvě, kdy
Liberecký kraj jednoznačně preferuje u všech tří objednatelů jednotný
přístup ke smlouvě, a to princip brutto smlouvy, kdy riziko výše tržeb
spočívá na objednateli; ZVON má zájem rovněž o brutto smlouvu, ale
německý Dopravní svaz Horní Polabí (dále „VVO“) trvá na smlouvě
netto, kde je riziko tržeb přeneseno na dopravce. Dalším hlavním
tématem byl požadavek LK, aby do zadávací dokumentace byla
zapracována možnost doobjednání dalších vlaků v rámci plnění
zakázky, bez navýšení provozní potřeby vozidel - např. vlaků Liberec
– Tanvald atd. dle aktuálních potřeb a požadavků LK.
Dále byla řešena problematika rozúčtování tržeb, kterou dle informací
od zástupců ZVONu připravuje, stejně jako u TRILEXu, společnost
vci.

64/2012

14. 6. 2012

Ing. Jaroslav
Svoboda

Polsko, Bogatynia

351,- Kč

Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentaci je třeba mít dokončenou
v co možná nejkratším termínu, bylo domluveno, že všechny strany
budou intenzivně spolupracovat a na základě připomínek budou během
měsíce června finalizovány veškeré dokumenty potřebné
k výběrovému řízení.
Komunikace mezi partnery bude probíhat hlavně prostřednictvím emailu a formou skype konferencí.
Pracovní skupina Čistá Nisa, byla založena v roce 1994, jako volné
sdružení pracovníků samospráv měst a obcí, státních správ a
vodohospodářských organizací SRN, Polska a České republiky
v Euroregionu Nisa. Pracovní skupina vznikla za účelem dosažení
zkvalitnění čistoty vody a životního prostředí v povodí Lužické Nisy.
Ing.Svoboda je stálým členem pracovní skupiny jmenovaný za
Liberecký kraj. Pracovní porady se konají střídavě v Německu, Polsku
a ČR. V současné době se stále projednává postup další spolupráce při
řešení povodní, neboť katastrofická povodeň v roce 2010 ukázala
některé slabiny systému. Ing.Svoboda je tajemníkem povodňové
komise Libereckého kraje a členem skupiny EUREX Čistá Nisa. Jeho
účast na zasedáních má přínos z důvodu prohlubování spolupráce
povodňových orgánů v České republice, Německu a Polsku.
Dále byla zahájena rozprava k přípravě výroční konference, kterou
bude zajišťovat česká strana.
Ze závěrů jednání zatím nevyplynuly pro Liberecký kraj nové úkoly.
Na dalším zasedání se již bude o přípravě konference diskutovat
podrobněji. O Povodňový portál Libereckého kraje byl projeven opět

65/2012

67/2012
68/2012

21. – 22. 6.
2012

Ing. Jaroslava
Janečková
Ing. Karel Pop
Ing. Jaroslav
Svoboda
Ing. Luboš Beran

Německo, Dresden

8. – 9. 6.
2012
21. 6. 2012

Řidič

Polsko, Wroclaw

Mgr. Tomáš Vaško
Ing. Antonín Svoboda

Německo, Meerane

3 246,- Kč
3 246,- Kč
3 745,- Kč
3 281,- Kč

1 057,- Kč
918,- Kč
918,- Kč

velký zájem.
Povodí Labe je 4. největší povodí v Evropě a zasahuje do ČR, SRN,
Rakouska a Polska. Veškerý život podél řeky je však vystaven
vysokému nebezpečí záplav. Povodňové riziko zvyšují také očekávané
klimatické změny.
Cílem projektu LABEL bylo dosažení efektivnějšího zvládání
povodňových rizik jako předpokladu pro ekonomický rozvoj v povodí
Labe. Řešení projektu má významné dopady do ekonomické oblasti,
jako např. na cestovní ruch a lodní dopravu a přispívá k rozvoji metod
a nástrojů pro odhadnutí a snížení rizika v souladu se směrnicemi EU.
V rámci předchozího projektu ELLA spolufinancovaného z
INTERREGu IIIB byla vytvořena mezinárodní síť pro územní
plánování a vodní hospodářství v povodí Labe. Byly vytvořeny
přehledy ohrožených objektů a dohodnut základní plán budoucího
využití. Na těchto základech je založen projekt LABEL.
Projekt LABEL podporovaný EU byl zahájen v září 2008 s termínem
ukončení v srpnu 2012. Jedním ze stěžejních bodů projektu je rozvoj
strategií a opatření pro adaptaci na povodňová rizika.
Kraje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj společně v rámci
pilotního projektu zpracovaly podklady pro vytvoření map
povodňových rizik a map povodňového nebezpečí - Liberecký kraj pro
povodí Jizery, a to včetně jejích významných přítoků. Studie zahrnuje
přehled historických povodní, záplavové oblasti s pravděpodobností
opakování povodní Q5, Q20, Q100, Q aktivní. Kromě toho obsahuje
vyznačení zaplavovaných úseků komunikací při různých úrovních
povodní , dále pal v případě povodní potenciálně nebezpečné a
potenciálně ohrožené objekty. Navíc jsou mapovány přirozené retenční
plochy a jsou zakreslena stávající preventivní protipovodňová opatření.
V rámci projektu LABEL byla také vytvořena putovní výstava, do níž
na konferenci v Drážďanech přispěl svým posterem i Liberecký kraj.
Výsledkům projektu LABEL a také zkušenostem z deseti let
nadnárodní spolupráce a společné protipovodňové prevence byl
věnován 1. den konference. V politickém fóru druhý den konference
saský ministerský předseda Stanislaw Tillich společně s dalšími
osobnostmi začlenili výsledky a zkušenosti ze společných činností a
z nadnárodní spolupráce do politického kontextu. Ve společné diskusi
byl zhodnocen jejich přínos.
Projekt byl všemi účastníky zhodnocen jako velmi přínosný a je reálný
předpoklad, že bude připraven k tématu protipovodňové ochrany další
společný projekt.
Servis hejtmana
Liberecký kraj se jako partner projektu „CROSS-DATA“ zúčastnil
workshopu č. 4 pro řešení infomačního systému, jehož hlavním cílem
bylo představení testovací verze česko - německého Informačního
systému pro územní plánování (dále jen ISÚP).
V dopoledním bloku workshopu firma Con Terra, která je externím

zhotovitelem ISÚP, představila prototyp aplikace a seznámila
účastníky s jeho stávající funkčností. Poté byly projednávány
jednotlivé funkce dle zadávací dokumentace a byla diskutována
finalizace rozhraní.
Následovala podrobná doskuze koncepce údržby a péče o ISPUP
v období udržitelnosti projektu. Projektoví partneři se shodli, že za
účelem minimalizace nákladů bude vybrána zredukovaná nejlevnější
varianta údržby. Tato varianta bude zahrnovat následující položky:
1. odstraňování závad ISPUP
2. údržba (vývoj) základního SW (mapový klient, security
manager)
3. podpora údržby (vyhodnocení přínosů a nákladů na
instalaci nových funkcí a aktualizací základního SW na
nové verze internetových prohlížečů, databází apod. a po
vzájemném odsouhlasení vlastní aktualizace ISPUP na
nové verze SW v max. rozsahu 3 pracovních dnů)
4. testovací prostředí pro minimalizaci doby výpadků při
aktualizacích systému
Celkově byla údržba ISPUP na 1 rok doby udržitelnosti vyčíslena na
6950 ,- Euro bez DPH, které budou rozděleny rovnoměrně na 7
projektových partnerů, čili na Liberecký kraj vychází cca 1000,- Euro
bez DPH. Místem plnění bude SRN, takže DPH by mělo být od
českých partnerů odváděno v ČR.
Na závěr byl probrán plán nejbližších akcí projektu a koncepce školení
pracovníků pro ISPUP. Liberecký a Ústecký kraj informoval lead
partnera, že vzhledem k nevhodnému termínu se nemůže zúčastnit
plánovaného setkání k Dohodě o spolupráci během udržitelnosti
projektu. Lead partnerovi bylo však sděleno, že česká strana potřebuje
do dohody zapracovat přesné platební podmínky, maximální částku
fakturovanou za 1 rok údržby a přesný rozpis prací, který by se dal
převzít ze specifikace balíčku č. 1 Koncepce údržby a péče o ISPUP.
Spolucestující:
Ing. Antonín Svoboda (OI)
Další průběh a výsledky jednání včetně doporučení nebo návrhu
dalšího postupu vyplývajícího ze závěru služební cesty:
Závěry - úkoly:
-Zaheslovaný prototyp ISPUP je k dispozici na webu: http://ec254-247-10-68.eu-west-1.compute.amazonaws.com/crossdata-portal/ui
-Dohodnuté položky ISPUP (datové vrstvy) budou v rámci
geoslužeb označovány dle dohodnutých kódů ISPUP. V
německých
geoslužbách
budou
mít
označení
„německéID_českéID“ a v českých geoslužbách budou mít
označení „českéID_německéID“.
-V Koncepci údržby a péči o ISPUP bude upřesněn a
rozpracován balíček č. 1, který byl vybrán projektovými

partnery. Na základě dohodnutých úprav byly náklady na
udržitelnost projektu vyčísleny na 6950,- Euro bez DPH
ročně, na kterých se bude podílet 7 projektových partnerů,
včetně Libereckého kraje.

69/2012

21. 6. 2012

Lidmila Podzimková

Německo,
Drážďany

71/2012
66/2012

12. 6. 2012
22. – 27. 6.
2012

Řidič
Ing. Irena Košková

Polsko, Wroclav
Turecko, Istanbul

918,- Kč

Rada Libereckého kraje schválila dne 1.4.2008 účast Libereckého
kraje jako partnera v projektu LABEL (dále jen "Projekt") a dne
20.4.2009 návrh dohody č. OLP/582/2009 - Agreement between Lead
Partners and Partners of the LABEL „Adaptation to flood risk in the
Elbe river basin” project (Dohoda mezi Vedoucími partnery a partnery
projektu LABEL „Adaptace na povodňová rizika v povodí řeky Labe")
uzavírané mezi Libereckým krajem a vedoucím partnerem tj.Saským
ministerstvem vnitra, se sídlem Wilhelm-Buck-Strasse 4, D-01097
Dresden a tato byla podepsána hejtmanem Libereckého kraje.
Liberecký kraj v rámci partnerství v projektu zpracovával studii
„LABEL - zhotovení podkladů pro mapy povodňových rizik “
(zkratka je složení slov Labe a Elbe, nečte se anglicky „lejbl“)
Cílem účasti v projektu bylo získání informací pro předběžné
vyhotovení povodňových rizik za účelem naplnění požadavku
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES. Shromáždily se
podklady pro tvorbu map povodňových nebezpečí, mapy povodňových
rizik a následně i pro plány pro zvládání povodňových rizik, které
budou sloužit k eliminaci nepříznivých účinků povodní na lidské
zdraví, jejich majetky, životní prostředí, kulturní dědictví a
hospodářskou činnost.

352,- Kč Servis hejtmana
Účast na technické

7 019,- Kč








poradě pracovní skupiny HABITATS
(CIP-ICT-PSP.2009.6.2 - Social Validation of INSPIRE
Annex III Data Structures in EU Habitats). Účast
Libereckého kraje v projektu HABITATS schválena
usnesením 717/10/RK.
Účast na technické poradě pracovní skupiny BRISEIDE
(CIP-ICT-PSP-2009-3 - 250474 - BRIdging SErvices,
Information and Data for Europe). Účast Libereckého
kraje v projektu HABITATS schválena usnesením
717/10/RK.
Na obou projektových workshopech byly shrnuty výsledky
dalšího roku práce účastníkům konference INSPIRE 2012.
Účast na konferenci, pořádanou Evropskou komisí,
INSPIRE
2012
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2
012/). Problematika se týká legislativy, ale i technických
řešení, souvisejících se sdílením prostorových dat v Evropě.
Z legislativy INSPIRE vychází národní pravidla pro sdílení
prostorových dat.
Na konferenci byly sdíleny zkušenosti z implementace

pravidel pro jednotlivé typy prostorových dat (například
data pro ochranu přírody, dopravu, územní plánování…)
v různých národních řešeních.
Spolucestující: členové týmů projektových partnerů:
CCSS Praha, ÚHUL Brandýs nad Labem, Min. vnitra, CENIA Praha,
ZČU Plzeň
Další průběh a výsledky jednání včetně doporučení nebo návrhu
dalšího postupu vyplývajícího ze závěru služební cesty:
Prezentace geoportálového řešení Libereckého kraje

http://geoportal.kraj-lbc.cz , které představuje pokročilé
řešení zobrazení dat o životním prostředí. Svými
možnostmi práce se OGC-standardizovanými mapovými
službami typu WMS, WFS a WCS představuje prototyp pro
řešení implementace legislativy INSPIRE pro regionální
portál
Během konference byly navázány kontakty s polským

partnerem, který se podílí na realizaci polského národního
geoportálu. Bude s ním řešeno připojení mapových služeb
pro přeshraniční data na polské straně, které bývají potřeba
zejména při řešení krizových situaci typu povodeň,
případně znečišťování životního prostředí dálkovými
přenosy.
Dále byla navázána spolupráce s univerzitou v Krakowě,

která vyvíjí velmi zajímavý systém pro rychlé varování
v zastavěných zónách při povodních
Byla navázána komunikace s provozovatelem mapového

portálu Evropské Agentury Životního prostředí (EEA) opět
za účelem připojování dat o životním prostředí, které má
agentura ve správě.

