
 

 

 

Podpora budování přeshraničních dopravních cest  

 

Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava  

projednávalo odbornou studii expertní skupiny 

 

Pod dojmem rostoucího dopravního zatížení získává budování přeshraniční 

infrastruktury i v Evropském regionu Dunaj-Vltava stále větší význam. Téma dopravy 

představovalo stěžejní bod dnešního zasedání politického Prezidia Evropského 

regionu Dunaj-Vltava, které se konalo v Řezně pod vedením prezidenta okresního 

sněmu Franze Löfflera, který je letošní rok předsedající Evropského regionu Dunaj-

Vltava. 

 

V létě tohoto roku předložili experti znalostní platformy „Doprava“ více než třísetstránkovou 

studii, ve které definovali důležité dopravní projekty pro bavorsko-rakousko-české 

příhraniční oblasti. Tento dokument zaslali prezident okresního sněmu Franz Löffler a 

Ludwig Lankl, bývalý předsedající dolnobavorského spolku Trägerverein, příslušným 

politickým činitelům na regionální a národní úrovni. Cílem těchto snah je zahrnutí zvláště 

naléhavých stavebních projektů do Spolkového plánu dopravních cest. Po pozitivních 

reakcích na německé straně stanovilo politické Prezidium Evropského regionu společné 

kroky k tomu, aby mohlo na výstavbu důležitých přeshraničních železničních a silničních 

spojení důrazně působit v Berlíně, Praze a Vídni. „Naším cílem je získat pro naše záměry 

ministry dopravy všech tří zemí. Budeme se snažit navázat odpovídající kontakty ještě před 

přijetím Spolkového plánu dopravních cest a naléhat na včasnou realizaci důležitých 

projektů“, sdělil Löffler. Parlamentní státní tajemnice při ministerstvu dopravy Dorothee Bär 

již přislíbila, že se bude moci setkat se zástupci Evropského regionu na začátku března 

2015. 

 

Na programu jednání Evropského regionu Dunaj-Vltava byla i další přeshraniční témata. 

Aktuálně je rozpracováno více než 30 záměrů z různých tematických oblastí, o kterých se 

členové Prezidia informovali. Některé právě dokončené projekty, jako např. Analýza 

energetických systémů nebo Průvodce vysokými školami, byly na zasedání podrobněji 

představeny. 

 

Kromě toho odsouhlasilo Prezidium financování na rok 2015 a opatření k optimalizaci 

rozvoje projektů. Důležitou roli hrála také práce s veřejností. Prezident okresního sněmu 

Löffler připomněl, že se v současnosti ve všech členských regionech vzpomíná na pád 

„Železné opony“ před 25 lety, díky kterému byly položeny základy pro dnešní spolupráci v 

rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. 
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Letošní předsedající Evropského regionu byl s výsledky zasedání spokojen: „Během 

uplynulých měsíců jsme nejen mnoho dokázali a otevřeli nová témata v naší spolupráci, 

dnes se nám však také podařilo přijmout zásadní rozhodnutí pro budoucí činnost 

Evropského regionu. Na této bázi může převzít předsednictví Evropského regionu od 

ledna 2015 Plzeňský kraj“.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Kontakt a další informace: 

 

Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava 
Romana Sadravetz 
Tel. +43 732 7720 14843 
romana.sadravetz@ooe.gv.at 
 
 
        

 

Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava (zleva doprava): krajský radní Ivo Grüner (Plzeňský kraj), Simon 

Ortner (Dolní Rakousko), předseda vlády Heinz Grunwald (Dolní Bavorsko), krajský radní Martin Hyský 

(Vysočina), předseda vlády Olaf Heinrich (Dolní Bavorsko), prezident okresního sněmu Franz Löffler (Horní Falc, 

předsedající Evropského regionu), zemský radní Franz Meyer (Dolní Bavorsko) 
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