Výzva k rozvoji středoevropských vodních cest
Při příležitosti revize transevropské dopravní sítě TEN-T, pro potřebu přechodu dálkové nákladní dopravy
ze silniční na železniční a vodní dopravu v rámci plnění ambiciózních cílů evropského programu „Green
Deal“ a Pařížské dohody, s ohledem na potřebu naléhavých opatření pro přizpůsobení našich zemí změnám
klimatu a s vědomím potřeby podpory regionálního rozvoje a řešení současné hospodářské situace
vyzývají
• vlády České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky,
• příslušná ministerstva zodpovědná za infrastrukturu vodních cest a vodních staveb,
aby se zasadily o přípravu a realizaci úseků vodních cest na území Slovenské republiky, České republiky
a Polska podle požadavků hospodářské a podnikatelské sféry i dopravních a vodohospodářských
odborníků. S ohledem na memorandum o přípravě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe ze dne 31. 1. 2017
se jedná se zejména:
• Oderskou vodní cestu a její splavnění v úseku Koźle – Ostrava,
• Vážskou vodní cestu a její splavnění až do Žiliny.
Signatáři této výzvy současně
• podporují zařazení Oderské vodní cesty v úseku Štětín-Ostrava do transevropské dopravní sítě
TEN-T pro podporu přeshraniční spolupráce a dekarbonizaci dopravy,
• podporují zařazení propojení Odry a Dunaje do transevropské dopravní sítě TEN-T s cílem
komplexního posouzení projektu v evropských souvislostech,
• žádají, aby vláda SR dala vypracovat studii proveditelnosti propojení Dunajské vodní cesty
směrem k hranici České republiky na základě výstupu studie proveditelnosti vodního koridoru
Dunaj-Odra-Labe zpracovanou ministerstvem dopravy ČR a na základě oficiálního stanovení
přechodových bodů českou stranou.
Toto prohlášení je v souladu s výzvou hospodářských a obchodních komor ze dne 4. 11. 2014 a deklarací
zástupců českého hospodářství, dopravy a zemědělství ve věci Začlenění středoevropských vodních cest
do sítě TEN-T ze dne 30. 4. 2020.
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