
MEMORANDUM 

účastníků konference konané  
ve dnech 21. a 22. června 2001 v Liberci 

 

Pohraničí států podléhá specifickým podmínkám. Bezprostředně na hranici se více 
nebo méně nejzřetelněji projevují národní rozdíly v kultuře, hospodářství a správě na 
otevřených hranicích. Okrajová území vykazují oproti centrům vývojové rozdíly. 
Objevuje se naléhavé přání pomoci obyvatelům, kteří zde trvale bydlí.  
V tomto smyslu byl v roce 1991 komunálními politiky regionu kolem Trojzemí 
Německo/Polská republika/Česká republika jako nástroj k účinnému řešení 
stávajících problémů založen Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.  
První úspěchy jsou viditelné po pětileté činnosti, velký počet záměrů je ve fázi 
plánování nebo realizace. Podpora obzvláště kulturních/sportovních záměrů přispěla 
k zintenzivnění komunikace a setkávání lidí. Přesto byl absolvován jenom krátký 
úsek cesty. Nové výzvy, jako brzký vstup Polské a České republiky do Evropské unie 
staví Euroregion Neisse-Nisa-Nysa před nové úkoly. 
 
 
1. Doprava 

 Dokončení dálnice A4 Zgorzelec - Legnica 

 Příprava stavby dálnice A3 na polském území v oblasti Lubawka-Bolków, včetně 
připojení na dálnici D11 na české straně v oblasti Hradec Králové 

 Zvýšení kapacity dnešní silniční trasy 1/35-R Liberec-Bílý Kostel a stavba nové trasy 
na území Hrádek nad Nisou a Zittau 

 Prosazení dopravní koncepce pro spojení center Bautzen-Görlitz // Zgorzelec-Jelenia 
Góra // Bautzen-Zittau-Liberec // Görlitz/Zgorzelec-Liberec // Jelenia Góra-Liberec 

 Stavba rychlostní komunikace B178 (BAB4-Zittau) jako nejdůležitější propojení jižní 
části Euroregionu s evropskou dálniční sítí 

 Stavba nového silničního mostu (hraniční přechod) přesLužickou  Nisu v Bad Muskau
  

 Zvláštní přeshraniční výstavba autobusového spojení mezi aglomeračními a 
turistickými středisky Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 Dokončení silničních hraničních přechodů Lobendava-Langburgersdorf // Rožany-
Sohland // Hrádek nad Nisou-Zittau // Srbská-Miłoszów // Deschka-Pieńsk // 
Hagenwerder-Radomierzyce. 

 Zařízení pro hraniční přechody Großschönau-Varnsdorf // Zittau - Porajów // 
Hagenwerder-Radomierzyce a Deschka-Pieńsk pro dopravu nákladních vozů do 7,5 t. 

 Další rozvoj železniční dopravy se zvláštním zohledněním trasy Dresden-Görlitz-
Wrocław // Střední Německo-Hoyerswerda-Wegliniec // Dolní Poustevna-Sebnitz-
Ebersbach // Bautzen-Görlitz / Zgorzelec-Lubań-Jelenia Góra // Szklarska Poręba-
Harrachov-Liberec-Zittau-Bautzen 

 Zřízení vlakové zastávky (přehodu) v městě Varnsdorf 

 Prosazení modelových opatření „Neissetalbahn“ Görlitz-Zittau 

 Rozvoj dopravních spojení Berlin-Zittau-Liberec//Dresden-Zittau-Liberec 

 Optimalizace dopravní obslužnosti v úseku Varnsdorf-Zittau 

 
 
 
2. Technická infrastruktura/Informace 

 Výstavba vícejazyčného přeshraničního informačního systému 



 Opatření týkající se zlepšení systémů co nejširších přeshraničních informací (např. 
dopravní bezpečnost, naléhavé případy / katastrofy, autorizované statistické 
informace, informace občanům a turistům) 

 
3. Životní prostředí 

 Vytvoření jednotného systému kontroly znečištění ovzduší s možnostmi rychlého 
přenosu dat a jejich vyhodnocení pro operativní zásahy do regulačních systémů u 
smogových situací. 

 Vytvoření systému dodržování kvality vody (hlásné a havarijní zdolávání) 

 Prohloubení spolupráce v ochraně přírody 

 Další rozšíření spolupráce mezi hasiči a záchranáři 

 
4. Hospodářský rozvoj/Turistika 

 Zintenzivnění kooperačních vztahů mezi podniky v regionu 

 Otevření dalších turistických přechodů obzvláště na polské / české hranici 

 Realizace přeshraniční koncepce rozvoje turistiky včetně cyklostezek a turistických 
cest, lyžařská oblast, turistických informačních nabídek a společné prezentace mimo 
území 

 Další přeshraniční rozvoj krajinného parku Bad Muskau 
 

5. Venkov/Lesnictví 
 Další zalesňování Jizerských, Lužických hor a Krkonoš 

 Přeshraniční spolupráce rozvoje venkovských oblastí / obnovy vesnice 

 Další rekultivace důlní krajiny 

 
6. Lidské zdroje 

 Další prohloubení spolupráce mezi školskými zařízeními v Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa v oblasti vědy a výzkumu 

 Zvýšení nabídky jazykové výuky jazyků sousedních zemí 

 Podpora spolupráce postižených občanů 

 Další rozvoj třístranné spolupráce výzkumu a vyhodnocení historie území 

 Další rozvoj spolupráce mezi divadly, hudebními tělesy, muzei, knihovnami, soubory a 
jinými nositeli kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


