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okres Beroun, kraj Středočeský

Chyňava 39,
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či.:zolgt446
V Chyňavě dne: 6.11,2019
Yyřizuje: Kříž
Chyňava
267 07

Věc: Odpověd'
Na základě žádosti podle z,č.106/99 Sb.§13 odst. 1 o svobodném přístupu
k informacím sdělujeme následující: dne 24.10.2019 byla datovou schránkou
doručena výzva odboru uýstavby Měú Beroun k vyjádření stanoviska k podanému
odvolání proti rozhodnutí čj. MBE/6O809/201gnrÍSt-Sm. O umístěnístavby,,Stáj pro
dojnice a dojírna". Tato výzva byla projednána RO dne 4.11.2019 a datovou
schránkou bylo dne 6.11.2019 odesláno přiložené vyjádření.
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Městský úřad Beroun
Odbor uýstavby
Husovo nám.68
266 01 Beroun

Věc: Vyjádření
Obec Chyňava na základě výzvy k vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí
Městského úřadu v Berouně, odboru rnýstavby ze dne 3.9.2019,
Čj.MBE/60SO}lzalgMÍST-Smo umístěnístavby a stavební povoleníve věci stavby
Stáj pro dojnice a dojírna, podporuje podaná odvolání protitomuto rozhodnutí
zejména vzhledem k rozporným údajůmokolo spotřeby vody a povolenému odběru
ze stávajícího zdroje. K objektivnímu posouzeníje dle našeho názoru nutný posudek
nezávislého hydrogeologa o vydatnosti stávajícího zdroje avzítv úvahu průměrnou
spotřebu vody na dojnici nikoli nejnižší,s kterou je počítánov projektu.
S tímto projektem souvisí zvýšený provoz těžkétechniky na komunikacích, ktený
bude bezesporu mít negativní vliv na technický stav těchto komunikací, které jsou ve
vlastnictví nejen krajské správy a údžbysilnic, ale i obce chyňava a jsou
vynakládány nemalé finančníprostředky na jejich údžbu.
Dále by mělo být přihlédnuto k nesouhlasnému postoji mnoha místníchobčanů.
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