Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže

There are no translations available.

Ministerstvo dopravy opět pokročilo ve snaze posunout vpřed přípravu vodního
koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Snahu ministerstva podporuje vláda ČR, která
schválila ve středu 14. března 2012 průlomový materiál na podporu rozvoje
vnitrozemských vodních cest v ČR (Usnesení vlády ČR č. 155/2012). Materiál uvádí jako
prioritní výstavbu plavebních stupňů v Děčíně v hodnotě čtyř až pěti miliard korun a v
Přelouči v hodnotě tří miliard korun, které mají zajistit celoroční splavnost Labe až do
Pardubic.
Protože není plavba na rozdíl od silniční a železniční přepravy zatížená poplatky, očekává
ministerstvo konkurenční snižování cen. Výsledkem by mohl být levnější dovoz a vývoz z
České republiky, odhad roční úspory je až 4,2 miliardy korun.
Vláda také pověřila ministra dopravy, aby vypracoval ve spolupráci s ministry životního
prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj do konce roku 2013 komplexní dopravní a
environmentální analýzu vodního koridoru D-O-L. Materiál uvádí, že při realizaci této studie
je nezbytné brát v úvahu zájmy České republiky na vytvoření odpovídající konkurenceschopné
vodní cesty.
Význam vodních cest si uvědomuje i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, která
přijala 15.12.2011 usnesení č. 948 kde zdůrazňuje, že: "pokládá rozvoj vodních cest v České
republice za strategickou příležitost z hlediska národohospodářského i regionálního rozvoje
České republiky".
Řídící skupina Dunajské strategie EU zařadila dne 3.května 2012 komplexní analýzu
vodního koridoru D-O-L mezi projekty infrastruktury vodních cest této strategie , což
znamená rozšíření možností financování a podpory ze strany EU a partnerů Dunajské strategie.
Další ze snah o pokročení v přípravách vodního koridoru D-O-L je snaha o jeho zařazení do
nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T
. V současné době je sice vodní koridor D-O-L v této dopravní síti zařazen, ale v novém návrhu
se s ním zatím nepočítá. Jeho případné nezařazení by znamenalo omezení možností
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financování jeho příprav a výstavby z fondů EU určených na rozvoj dopravní infrastruktury.
Ve dnech 23. až 24. května se v Hradci nad Moravicí schází stálá Česko-polská pracovní
skupina D-O-L , která byla zřízena za účelem příprav vodního koridoru D-O-L. Jedním z
významných pokroků této pracovní skupiny po jejím obnovení v roce 2009 byla shoda na
novém vedení trasy vodní cesty v prostoru Bohumín - Chalupki.
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