Vážený pan
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
V Mostě dne 19. ledna 2017
Vážený pane řediteli odboru,
v současné době je Ministerstvem životního připomínkována zpracovaná SEA na Koncepci vodní
dopravy.
Proto Vás jako úřad zastupující zájmy hospodářství i obyvatel kraje žádáme o kladné posouzené
Koncepce vodní dopravy. Vodní doprava je právě nejvíce zastoupena v našem regionu. Na území
Ústeckého kraje se nachází nejdůležitější vnitrozemské přístavy v Děčíně, Ústí nad Labem a Lovosicích,
dále loděnice v Děčíně, Valtířově, Ústí a Lovosicích. V Děčíně má sídlo největší české rejdařství
ČSPL, .a.s.
Pro Ústecký kraj je vodní doprava důležitá i z pohledu, že Ústecký kraj je nejproblematičtějším
regionem ČR, což vláda přiznává i ve svém současně probíhajícím programu chystané restrukturalizace
ÚK. Dosavadní úpadek podnikání ve vodní dopravě také přispívá k dosavadnímu negativnímu vývoji
Ústeckého kraje.
Vodní doprava je nenahraditelná pro dopravu nadrozměrných a těžkých nákladů, které nejsou
dopravitelné po silnici ani železnici. I v našem kraji máme významné výrobce s touto produkcí, jako je
např. Chart Ferox, a.s. Děčín. V opačném směru se po vodě dovážely komponenty pro modernizaci
severočeských elektráren, které právě nelze vzhledem k váze dopravit po železnici nebo silnici, a které
spolu s těžbou uhlí tvoří páteř ekonomiky našeho kraje.
Vodní doprava také významně odlehčuje silniční dopravu přepravou stavebních hmot pro Ústecký kraj,
kdy jsou lodní dopravou značné objemy z pískoven dopravovány do přístavu na Vaňově a teprve pak
po silnici dále dopravovány na staveniště.
V rámci hodnocení SEA je třeba vzít tyto okolnosti v potaz vzhledem k sociální i hospodářské situaci v
regionu a právě probíhajícímu programu restrukturalizace ÚK. Rozvoj vodní dopravy a její podpora by
měla být součástí tohoto programu na zastavení negativního vývoje Ústeckého kraje.
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