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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 
EVL … Evropsky významná lokalita 
MVE … Malá vodní elektrárna 
MZP  … Minimální zůstatkový průtok 
ČOV … Čistírna odpadních vod 
ČHP … Číslo hydrologického pořadí vodního toku 
k.ú. … katastrální území 
NUTS …    La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques 
    (územní statistické jednotky) 
ÚPD … územně plánovací dokumentace 
ÚP      … územní plán 
SZÚO … současně zastavěné území obce 
VKP … významný krajinný prvek 
DN … označení průměru potrubí (v mm) 
ÚSES … územní systém ekologické stability 
N, O … kategorie odpadu … N = nebezpečný, O = ostatní 
EIA … Environmental Impact Assesment – hodnocení vlivů na ŽP 
DÚR … dokumentace k územnímu řízení 
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ÚVOD 
 
 Výše uvedený záměr podléhá  dle přílohy č. 1, kategorie II bodu 10.15 zákona č. 163/2006 Sb. 
podání oznámení a následnému zjišťovacímu řízení, jako záměr, který potenciálně může významně 
ovlivnit  území EVL nebo ptačí oblasti (správa NP a CHKO nemůže vyloučit případný vliv na EVL 
Natura 2000). 
 
 Investorovým záměrem je  obnova malé vodní elektrárny v obci Rejštejn na řece Otavě. MVE 
bude využívat původního hydraulického obvodu (náhonu) MVE Klášterský mlýn, která byla 
v provozu do 60. až 70. let minulého století. 
 MVE bude sestávat z obnoveného stabilizačního prahu (původní jez nebude obnovován), 
levobřežního vtokového objektu, trubního přivaděče na MVE, vedoucího přibližně v trase původního 
náhonu, strojovny MVE, umístěné těsně pod strojovnou původní MVE, a krátkého odpadního náhonu. 
 Trubní přivaděč povede částečně pod zbytky původního náhonu, částečně mimo. Po provedení 
trubního přivaděče bude obnoven původní náhon, ve kterém bude zajištěn trvalý sanační průtok.  

Obnovený stabilizační práh nebude znamenat překážku pro migraci ryb ani pro projíždějící 
vodáky. Na vtoku MVE budou umístěny pro zabránění vniknutí ryb jemné česle a elektronické 
odpuzovač ryb. 
 Obnovená MVE bude mít hltnost 0,4 až 3,9 m3/s s max. spádem 6 m. Instalovaný výkon MVE 
bude 180 kW. 
 
 MVE bude typem průtočná (zpracovávající přirozené průtoky nad minimální zůstatkový 
průtok), derivační (s odvodem vody mimo koryto vodního toku za účelem využití spádu), 
s automatickým provozem s občasným dohledem. 
 
 
 
ČÁST A 
ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
 
A.1.  Obchodní firma: RenoEnergie, a.s..                                               
A.2.  IČ:                          27 128 164 
A.3.  Sídlo (bydliště): Rošovická 295, Praha 9 - Koloděje 
A.4.  Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele: 

   Ing. Jakub Helus, Na Hraně 58, 312 08 Plzeň ,  tel 608 220 922 
    

 
Pozn.: Oznamovatel je investorem.      
 
 
 
ČÁST B 
ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 
 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 163/2006 Sb.: 
 
Název záměru:  MVE Klášterský mlýn 
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 Příloha č. 1, kategorie II, zjišťovací řízení pro posuzování vlivů  na životní prostředí  se 
provádí v důsledku znění bodu 10.15 uvedené přílohy ve znění:  
 

„Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní 
hodnoty v příloze uvedeny, stavby, činnosti a technologie v předchozích bodech této přílohy nebo 
nedosahující parametrů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 
zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“. 
 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru: 
        
 Záměr bude realizován na pozemkových parcelách p.č. 65/1, 66/3, 4/3, 4/4, 4/5, 10/5, 10/10, 
9/4, 10/7, 10/8, 67/2, 66/2,  66/1, 67/1, 4/2,10/2, 10/3, 18/9 a 18/10 v  k.ú. Klášterský mlýn a 1037 
v kú. Rejštejn, a to v  souladu s územním plánem obce Rejštejn. Realizována bude stavba malé vodní 
elektrárny s instalovaným výkonem 180 kW, maximálním průtokem turbinou 3,9 m3/s a hrubém spádu 
6 m. 
 

Hlavními součástmi stavby je stavba strojovny, trubního přivaděče, vtokového objektu, oprava 
stabilizačního prahu a obnova a zavodnění původního otevřeného náhonu sanačním průtokem. 
 
. 
   
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):  
 
Plzeňský kraj (kód NUTS: CZ 032) 
Okres:   Klatovy (kód NUTS: CZ 0322) 
Obec:   Rejštejn (kód NUTS: CZ 0322 557021) 
Část obce:  Klášterský mlýn 
Katastrální území:   Klášterský mlýn I. a Rejštejn (pravá polovina toku Otavy) 
 
Umístění na vodním toku: 
Vodní tok:  Otava 
ČHP:   1-08-01-040 
ř.km (odběr vody): 107,880 
 
 

Záměr se nachází v intravilánu obce Rejštejn 
 

Jednotlivé objekty záměru se nacházejí na následujících pozemcích: 
 
Část záměru  parc. číslo druh pozemku  způsob využití dle KN 
Stabilizační práh 65/1  vodní plocha  vodní tok v korytě přirozeném  

nebo upraveném 
Stabilizační práh 10371  vodní plocha  vodní tok v korytě  

přirozeném nebo upraveném 
Vtokový objekt 65/1  vodní plocha  vodní tok v korytě přirozeném  

nebo upraveném 
Trubní přivaděč  4/4  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 
   4/3  ostatní plocha  ostatní komunikace 
   4/5  ostatní plocha  sportoviště a rekreační plocha 
   4/2  ostatní plocha  manipulační plocha 
   10/5  ostatní plocha  manipulační plocha 

                                                           
1 k.ú. Rejštejn 
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   10/3  ostatní plocha  ostatní komunikace 
   10/2  ostatní plocha  manipulační plocha  

10/10  ostatní plocha  manipulační plocha 
9/4  ostatní plocha  manipulační plocha 
10/7   ostatní plocha  manipulační plocha 
10/8  ostatní plocha  manipulační plocha 
 

Trub.přiv+obn.náh.2 67/2  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
   66/2  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
   66/1  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
   67/1  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
   66/3  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
 
Strojovna, odpad 66/3  vodní plocha  vodní tok v korytě umělém 
Vyvedení výkonu 18/10  ostatní plocha  ostatní komunikace 
Přístup. komunikace 18/9  ostatní plocha  ostatní komunikace 
 

    
Poznámka: 
Stabilizační práh vznikl ze zbytků původního jezu, je evidován u správce toku. Stabilizační práh bude 
obnoven tak, aby bylo možno definovat hladinu v místě odběrného objektu, a tím kontrolovat velikost 
ponechaného minimálního zůstatkového průtoku v ovlivněném úseku toku Otavy. Stabilizační práh 
bude tvořen dřevěnou kulatinou s následujícím balvanitým skluzem, který nebude znamenat překážku 
pro migraci ryb. Do toku Otavy bude stavebně zasahováno pouze v místě stabilizačního prahu. 
 
 
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
 
 Jedná se o výstavbu derivační MVE, využívající hydroenergetického potenciálu toku Otavy. 
Ovlivněný úsek toku má délku 590 m, přičemž plně ovlivněný úsek toku je pouze k soutoku s Losenicí 
a má délku 110 m. Předpokládá se zachování minimálního zůstatkového průtoku v ovlivněném úseku 
toku ve výši Q355d (2,11 m3/s), v souladu s platným metodickým pokynem MŽP pro stanovování 
minimálních zůstatkových průtoků v ovlivněných úsecích toku. 
 

Na ovlivněném úseku toku byl zpracován ichtyologický průzkum v měsíci červenci 2006 (viz 
příloha 08), který potvrdil výskyt chráněných druhů vranky obecné a mihule potoční.  
 
 U správy NP a CHKO Šumava, orgánu státní správy na poli ochrany přírody, panuje obava 
z možného negativního vlivu záměru na EVL, ve spojitosti s oscilacemi toku Otavy způsobenými 
jinými vodními díly. Proto je tento záměr předkládán ve formě oznámení záměru. 

Tok Otavy je již od r. 1939 ovlivněn vodní elektrárnou Vydra, která způsobuje kolísání vody 
svým špičkovým provozem (provozem turbin v pásmu vysokého energetického tarifu). Na tomto 
místě je vhodné uvést, že provoz nové, hladinovou regulací a počítačem řízené MVE Klášterský mlýn, 
kolísání vody v ovlivněném úseku toku naopak významně zmírní. MVE bude v průběhu dne svou 
regulací trvale garantovat MZP v ovlivněném úseku toku Otavy, tzn. že při kolísání vody provozem 
VE Vydra bude kolísat průtok a výkon MVE Klášterský mlýn, nikoliv průtok v ovlivněném úseku 
toku Otavy. Nebude proto docházet ke kumulaci vlivu od dnes provozovaných VE, naopak bude 
současný stav vylepšen, ve smyslu významného omezení oscilací průtoku. 
 

Ke kumulacím s jinými záměry z hlediska výše uvedeného nebude docházet. 
 
 
 

                                                           
2 Trubní přivaděč vedený náhonem a obnova náhonu + zavodnění trvalým sanačním průtokem 
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, respektive odmítnutí 
 
  Záměr je situován do stejného hydraulického obvodu - již v minulosti realizovaného pro 
převádění vody na MVE.  Vzhledem k položení trubního přivaděče hlouběji – pod dno původního 
náhonu, v těsné blízkosti staveb domů – bude tento částečně položen mimo původní náhon, po 
pozemcích, které jsou využívány jako manipulační plocha nebo plocha pro rekreaci. 
 

Vlastní záměr vzhledem k malé plošné rozloze není přesně zachycen v příslušných územně 
plánovacích dokumentacích, toto je ale u staveb tohoto typu obvyklé. V návrhu nového územního 
plánu obce Rejštejn je zanesena pouze plocha pro strojovnu MVE. 
 
 Záměr není uvažován ve variantách ani co do celkového umístění, ani co do rozmístění 
v ploše, neboť se v převážné míře využívá původního hydraulického obvodu. Tzn. že záměr je co do 
umístění do značné míry vázán na stávající zachovalé prvky původního vodního díla. 

 
Kromě předkládané varianty lze uvažovat pouze teoreticky o jiných možných variantách, jež 

by však pravděpodobně měly podstatně větší vliv na životní prostředí. 
 
Dále je možno uvažovat s variantou nulovou ve 2 modifikacích: 
- Variantu nulovou aktivní (realizace jiné stavby). Znamená realizaci stavby, která má 

platné stavební povolení, tj. realizace MVE s neregulovatelnou turbinou MT5. Tato 
varianta je však z hlediska vlivů na životní prostředí shodná (nebo o něco méně 
příznivá), ve srovnání s předkládanou variantou, z hlediska přínosů z pohledu 
uspořených emisí však téměř destinásobně horší. Tato varianta by byla realizována 
v případě, že by investor upustil od realizace předkládaného záměru. Srovnání 
z hlediska výroby čisté energie nabízí přiložený energetický audit. 

- Variantu nulovou pasivní, tj. ponechání lokality ve stávajícím stavu. Tato varianta 
by byla realizována v případě, že by investor z nějakého zatím neznámého důvodu 
od svého záměru zcela ustoupil, což se nepředpokládá. 

 
Realizací předkládaného záměru bude dále zlevněn provoz obecní ČOV, protože vyrobená 

energie bude sloužit vedle dodávky do distribuční sítě k napájení ČOV. 
 
Především však realizací předkládaného záměru dojde k ušetření mj. 1358 tun emisí CO2 

ročně, které by jinak byly vyprodukovány výrobou v tepelné elektrárně, viz přiložený energetický 
audit, část, příloha 13. 

 
Původní hydraulický obvod, realizovaný za první republiky, se skládal z dřevěného jezu 

vyloženého kamenem, s vorovou propustí, z přívodního náhonu v délce cca. 450 m, strojovny 
s dvojčitou Francisovou turbinou a krátkého odpadu délky cca. 50 m. Jez býval dle dochovaných 
materiálů vysoký cca. 1 m, v první třetině náhonu odbočoval jalový odpad. 
 Na původním hydraulickém obvodu měla být v nedávné době obcí Rejštejn osazena pevná 
neregulovatelená násosková turbina MT5 s hltností 2 m3/s, na spádu 3,1 m s instalovaným. výkonem 
41 kW (dosažitelný cca. 30 kW). Na tuto stavbu bylo vydáno povolení k nakládání s vodami OkÚ 
Klatovy, referát ŽP, ze dne 15.7.1996, zn. ŽP 3151/95-231-2P a stavební povolení OkÚ Klatovy, 
referát ŽP, zn. ŽP 2917/2001, ze dne 30. ledna 2002. Stavební povolení bylo prodlouženo dopisem 
OŽP Sušice zn. ŽP 16791/03 ze dne 22.10.2003 s termínem 31.12.2007. Stavba byla zahájena v r. 
2002, avšak nebyla z finančních důvodů dokončena. Tato varianta dnes představuje variantu nulovou 
aktivní v případě, že z nějakého důvodu nebude možno realizovat předkládaný záměr. 
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Zdůvodnění rozdílů předkládaného záměru od  varianty „nulové aktivní“ 
 
Turbina MT5, stejně jako původní francisova, měla pracovat s dynamickou hladinou a 

značným spádem náhonu. Hydrostatický rozdíl (spád) hladin na začátku a konci  náhonu je však 6,1 
m. Otava je navíc známá značnými ledovými jevy. V zimním období dochází k promrzání tekoucí 
vody a k tvorbě vnitrovdního plovoucího a spodního ledu. Ten má za následek tvorbu ledových 
nápěchů a bariér. Původní náhon by v zimně byl často s ledovými nápěchy a bariérami a voda by se 
dostávala do intravilánu obce Rejštejn, část Klášterský mlýn.   

Z výše uvedeného bylo upřednostněno řešení s trubním tlakovým přivaděčem, který zajistí 
využit celého spádu a zabrání ledovým jevům s možným zaplavováním obce. 

 
Z hlediska vodního zákona §5, je povinen každý, kdo nakládá s povrchovými vodami, dbát mj. 

o to, aby nedocházelo ke znehodnocování jejich energetického potenciálu. Výše uvedené se obecně 
konstatuje že je splněno, je-li MVE s instalací schopnou využívat průtok Q90d (9,97 m3/s) vodního 
toku, popř. průměrný průtok vodního toku (8,27 m3/s). Tyto hodnoty mohou být poníženy v oblastech 
se zvláštním důrazem na ochranu přírody a zachování ovlivněného úseku toku v co nejméně 
ovlivněném režimu. 

Z hlediska v tomto odstavci uvedeného proto předkládaný záměr navrhuje vyšší využití 
průtoků, avšak takové, že nebudou negativně ovlivněny místní poměrně zachovalé ekosystémy a vodní 
tok, a to s max. průtokem MVE 3,9 m3/s. 
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
            MVE bude kategorie -  průtočná, pro využití potenciálu lokality, který je dán možnostmi 
hydraulického obvodu ( Qa = 8,27 m3/s, Qmzp = 2,11m3/s ). 
 MVE bude s derivací délky 500 m, částečně ovlivněný úsek toku bude 590 m., Plně ovlivněný 
úsek toku bude 110 m k soutoku s Losenicí.  

 
 

Stabilizační  práh bude s pevnou přelivnou hranou tvořenou dřevěnou kulatinou na k. 562,31 
m n.m. Dále pod přelivnou hranou bude stabilizační prah pokračovat jako balvanitý skluz. Maximální 
rozdíl hladin (na přelivné hraně) za běžných průtoků bude cca 10 cm a  nebude vytvářet překážku pro 
migraci ryb. Provozní hladina MVE bude v úrovni koruny přelivu výšky 10 cm tj. na kótě 562,41 
m n.m.  Průtok do ovlivněného úseku toku–  MZP v hodnotě 2,11 m3/s - bude zaručen přelivem přes 
korunu (přelivnou hranu) prahu výšky 10 cm, který bude kontrolovat hladinová regulace MVE.  
Provozní hladina nad stabilizačním prahem – hladina stálého vzdutí , v úrovni 562,41 ,  bude 
udržována  hladinovou  regulací MVE.  
 

Odtokové poměry velkých vod se nemění, pevná přelivná hrana stabilizačního prahu nebude 
znamenat překážku pro odtok velkých vod. 
  

Vtokový objekt  bude na vtoku vybaven stavidly, a bude s velkou štěrkovou propustí.  Profil 
propusti bude s velkým  zahloubením  pod provozní hladinu  a s velkým  průtočným profilem, aby 
otevřením propusti  byl  zaručen  efekt   proplachu velkých štěrků – valounů.  

 
Potrubní ocelový tlakový přivaděč MVE DN 1900 bude položen v trase stávajícího náhonu, 

výškově bude umístěn převážně pod dnem stávajícího náhonu. Stavební práce při pokládce potrubí 
budou prováděny tak, aby nebyla narušena stabilita přilehlých objektů. Částečně povode trubní 
přivaděč mimo trasu stávajícího náhonu, po pozemcích typu ostatní plocha. 

V trase potrubí DN 1900 bude položen kabel nn napájení  zařízení u vtoku  a kabel hladinové 
regulace.  
 
 Ve strojovně MVE bude instalováno soustrojí s novou Kaplanovou turbínou. Vnější 
půdorysná velikost nadzemní části strojovny bude  4,8 x 8,8 m, půdorysná velikost spodní stavby  
bude  4,8 x 12,0 m.  
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 Parametry turbíny   HH SK 920 při spádu :  Hu =  5,4  m   
 Průtok   Qmve =  3,9 m 3/ s   
   Qmin =   0,4 m 3/s 
 Max. výkon MVE   bude   Pg =  163 kW. 
 
 Konstrukce turbíny splňuje požadavky na bezpečný provoz z hlediska ochrany životního 
prostředí. 
  Shrabky zachycené na česlích budou tříděny a dále vhodným způsobem dle platných předpisů 
pro nakládání s odpady likvidovány. 
 

MVE bude pracovat  v automatickém  bezobslužném provozu, paralelně se sítí  a v součinnosti 
s hladinovou regulací a zabezpečovací automatikou.  Automat  hladinové regulace bude  řídit průtok  
MVE s dodržením stálé provozní hladiny v nadjezí, tj. na   úrovni  562,41 m n.m.  Hladinová regulace  
MVE zaručuje  upřednostnění   všech odběrů   z jezové  zdrže před  průtokem do MVE – tj. průtok 
MZP do ovlivněného úseku toku.    
 
 
Členění stavby :   

SO 01   - Vtokový objekt  
SO 02  -  Tlakový přivaděč MVE  DN 1900  

   SO 03  -  Strojovna a výtok  MVE  
SO 04   -  Úpravy stabilizačního prahu 

   SO 05   -  Terénní úpravy u strojovny 
   SO 06   -  Vyvedení výkonu MVE- Kabelová přípojka k TS 
    
   PS 01  -  Zařízení na vtoku  
   PS 02   -  Zařízení  strojovny 

 
 

 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru 
 
 Zahájení: 2007 
 Dokončení: 2008 
 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
 
 Dotčenými celky z výše uvedeného titulu bude obec Rejštejn, dále obec s rozšířenou 
působností Sušice, a nakonec Plzeňský kraj jakožto vyšší územně správní celek.  
 
 
 
B.II.   Údaje o vstupech 
 
B.II.1.  Půda 
 
 Při realizaci záměru nedojde k trvalému záboru půdy. Levobřežní vtokový objekt bude 
umístěn sice na pozemku vodního toku, ve skutečnosti však bude až za současnou břehovou linií 
vodního toku. 
 
 Trubní přivaděč bude umístěn pod zemí a to v převážné délce pod původním náhonem. Z části 
bude přivaděč umístěn pod pozemky druhu ostatní plocha s využitím jako manipulační plocha, plocha 
určená pro rekreaci, nebo ostatní komunikace. Po provedení pokládky trubního přivaděče budou 
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dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vedení trubního přivaděče zaneseno k pozemkům 
jako věcné břemeno. 
 
 Strojovna MVE bude umístěna na pozemku vodního toku v korytě umělém (původní odpadní 
náhon).  
 
 
B.II.2. Voda  
 

Voda pro oznamovaný záměr bude spotřebovávána pouze ve fázi výstavby a její množství 
bude nevýznamné.  

 
Při provozu MVE bude voda převáděna hydraulickým obvodem derivace s tím, že 

v ovlivněném úseku toku Otavy bude vždy ponechán daný MZP.  
V obnoveném náhonu bude rovněž převáděn trvalý sanační průtok ve velikosti 40 l/s. Nebude 

tak docházet jako v současnosti k vysychání náhonu při nižších stavech vody v Otavě, 
s pravděpodobně negativními vlivy na zde se vyskytující živočichy. 

 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
 Kromě elektrické energie a fosilního zdroje v podobě pohonných hmot pro automobily a stroje 
v době realizace a oprav nebudou pro záměr další druhy energií zapotřebí.  
 
 V rámci realizace záměru bude elektrická energie ze staveništní přípojky připojené na 
rozvaděč pod trafostanicí obce, v blízkosti budoucí strojovny MVE. 
 
 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
 Při realizaci vtokového objektu, obnově stabilizačního prahu a pokládce části trubního 
přivaděče bude obnoven sjezd z místní komunikace na pozemek p.č. 4/4 (ostatní plocha). 
 
 Nákladní doprava při realizaci záměru bude nepříliš významná, bude se jednat o dovoz 
relativně malého množství užitých stavebních materiálů a technologie MVE a odvoz částí 
odstraněných převážně konstrukcí a přebytečného výkopku. Ovlivnění dopravy na přilehlé silniční síti 
bude nevýznamné. 
 
 Provoz MVE bude s občasným dohledem pracovníkem s bydlištěm v obci Rejštejn, bez 
nároků na dopravní obslužnost, potřeby dopravy materiálů na opravy a údržby jsou zanedbatelné, 
jednou za 2 až 5 let. 
 
 
 
B. III. Údaje o výstupech 
 
 
B.III.1.  Ovzduší 
 
 Výstupem budou v období realizace emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů 
zajišťujících dovoz příslušných stavebních materiálů či dílů a odvoz stavebních odpadů. Jedná se o 
nepravidelné a z hlediska delšího časového období zcela nepodstatné jednorázové navýšení emisí a 
zhoršení imisní situace jak přímo v lokalitě prováděných prací, tak podél sítě místních obslužných 
komunikací a následně podél silniční sítě (realizace bude rozložena cca do 1 roku). 
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 V období provozu nebudou žádné emise produkovány, neboť nebudou provozovány žádné 
zdroje znečišťující ovzduší, naopak dojde k uspoření emisí, které by jinak vznikly při výrobě 
ekvivalentního množství el. energie v tepelné elektrárně. 
 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
 
 Odpadní vody při realizaci záměru vznikat nebudou. S ohledem na umístění stavby budou 
zabezpečeny stavební stroje proti úniku vodám nebezpečných látek. Pro zajištění sociálních podmínek 
při realizaci se bude použito mobilních zařízení (WC) servisním způsobem. 
 
 Vlivem provozování záměru žádné odpadní vody vznikat nebudou. MVE bude s občasným 
dohledem a tudíž bez sociálního zařízení (WC).  
  
 
B.III.3.  Odpady 
 
 Při realizaci záměru budou vznikat pouze klasické stavební odpady, což je dáno charakterem 
stavebního stavu záměru.  
 

Zneškodnění stavebních odpadů bude smluvně podchyceno u zhotovitele stavby.  
  
 Při realizaci záměru lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
 
katal. číslo      druh odpadu      kategorie  množství (t) 
 
170101  Beton       O               10,0 
170102  Cihly       O       1,0 
170103  Tašky a keramické výrobky    O       0,3 
170107  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
  tašek a keramických výrobků neuvedené pod  

číslem 170106 (neobsahující nebezpečné  
látky)       O       0,2 

170201  Dřevo        O       10,0 
170405  Železo a ocel      O       0,5 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod č.170503  O              1500,0 
200301  Směsný komunální odpad       O        5,0 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 Při provozu MVE lze předpokládat vznik odpadů souvisejících s prováděním činností při 

provozování záměru (s vytahováním a separováním shrabků na česlích): 
 

katal. číslo druh odpadu      kategorie       množství (t/r) 
 
200201  Biologicky rozložitelný odpad   O       10,0 
200301  Směsný komunální odpad      O         0,5 
___________________________________________________________________________ 
 
 
   Provozovatel MVE je vázán  stávající legislativní normou, tzn. že je povinen zařadit vznikající 
odpady dle druhu a kategorie (vyhl. 381/2001 Sb. v platném znění) a příslušně s nimi zacházet.  
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B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
  

Ve strojovně MVE bude použita turbina přímo spojená s generátorem, bez převodovky 
s nároky na rozsáhlé olejové hospodářství.  

Veškeré použité ropné látky budou proti úniku chráněny ochrannými jímkami. Tam kde by při 
havárii hrozil jejich únik do vody, budou použity ekologicky odbouratelné olejové náplně (např. čistící 
stroj česlí v objektu vtoku). 
 
 
B.III.5.  Hluk a vibrace 
 
 Zdroji hlukové zátěže okolí záměru budou při realizaci záměru stavební práce. Při realizaci 
záměru se nepředpokládá použití beranění štětových stěn. 
 
 Hlavním zdrojem hluku během výstavby záměru budou zemní práce, spojené s výkopy pro 
položení tlakového přivaděče, a dále práce na betonových konstrukcích vtokového objektu a strojovny 
MVE. 
 

Bude se jednat o hluk ze stavebních mechanismů a z dopravy související ze stavebními 
pracemi. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje, které budou 
způsobovat hluk na místě záměru dle postupně probíhající stavby. Realizace záměru a s tím související 
hluk bude jevem časově omezeným, stavební práce budou prováděny pouze v denní době. 
 
 Liniovým zdrojem hluku bude v období realizace zejména nákladní automobilová doprava, 
plošné zdroje hluku se nebudou vyskytovat.  
 
 Z hlediska hluku při výstavbě je nepříznivé situování záměru v intravilánu obce Rejštejn, část 
Klášterský mlýn.  Předpokládá se, že pokládka trubního přivaděče ve střední části, v blízkosti 
penzionů a autokempu, nebude prováděna v exponované letní sezoně. 
 
 Při provozování záměru bude hluk vznikat pouze ve strojovně MVE z rotujících částí soustrojí 
MVE. Hluk však bude vnitřní záležitostí strojovny MVE a nebude pronikat navenek. Vzhledem 
k tomu, že bude použit pomaluběžný vícepolový generátor 436 ot/min, nebude problém strojovnu 
odhlučnit tak, aby byla s rezervou splněna normová hodnota hluku 40 db v nočních hodinách 
v chráněných venkovních prostorech, jak ji definují příslušné normy. Případné vibrace vznikající na 
turbině budou dostatečně utlumeny železobetonovou stavbou strojovny. Vibrace se nebudou přenášet 
na ocelový talkový přivaděč MVE. 

 
Nepřekročení hlukových limitů bude po dokončení stavby dokladováno měřením. 
Hluk emitovaný vtokovým objektem (občasným provozem čistícího stroje česlí) bude 

nerozeznatelný od hluku pozadí. 
. 
  
B.III.6.  Elektromagnetické a jiné záření 
 
 Při přípravě záměru ani při jeho provozování nebudou vznikat žádné druhy záření uvedených 
druhů, které by mělo vliv na okolí. Generátor MVE je kompletně oplášťován a uzemněn. 
 
 
B.III.7.  Jiné výstupy 
 
 Jiné než uvedené výstupy z přípravy a provozování záměrů týkající se vlivu záměru na okolní 
prostředí se nepředpokládají. 
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B.III.8.  Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny). 
 
 Po realizaci pokládky trubního přivaděče bude původní náhon, resp. pozemky typu ostatní 
plocha, uvedeny do původního stavu. 
 Obnova stabilizačního prahu nebude znamenat  překážku pro migraci ryb ani překážku pro 
odtok velkých vod.  
 
 
 
 
ČÁST  C   
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
 
 Území je podle geomorfologického členění ČR (1996) začleněno následovně: 
 
 Systém : Hercynský 
 Subsystém: Hercynské pohoří 
 Provincie: Česká vysočina 
 Subprovincie: Šumavská subprovincie 
 Oblast:  Šumavská hornatina 
 Celek:  Šumava 
 
 Z klimatického hlediska se řešené území nachází v podnebné oblasti chladné (CH7). Tato 
podnebná oblast se vyznačuje kratším sušším létem, delšími přechodovými obdobími, spíše 
studenějšími jarem a podzimem, delší a studenější, mírně vlhkou zimou s delším trváním sněhové 
pokrývky. Pravděpodobnost suchých vegetačních období je 15-25%, vláhová jistota  5-10. Roční 
průměrný úhrn srážek činí cca 1 200 mm, roční průměrná teplota cca 5 oC, počet letních dnů 10-30, 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 100-140. 
 
 Konkrétní údaje o kvalitě ovzduší v lokalitě záměru nejsou k dispozici, jedná se však o 
celkově poměrně čisté prostředí s minimálním počtem stabilních znečišťujících zdrojů. Zejména 
v zimě a v létě při velké návštěvnosti se situace částečně zhoršuje vlivem velkého počtu silničních 
dopravních prostředků, v blízkém okolí silničních komunikací,. 
 
 Co se týká povrchových vod, leží lokalita záměru celá v oblasti povodí Labe. V dělení na 
oblasti povodí náleží záměr taxativně do oblasti II. - oblast povodí Vltavy. Jedná se o povodí „Otava“ 
s číslem hydrologického pořadí ČHP 1-08-01-040. Přibližně po jižně položené státní hranici vede 
rozvodí mezi úmořím Severního moře (severně) a úmořím Černého moře (jižně). Průměrný průtok 
Otavy v místě odběru vody činí 8,27 m3/s s plochou povodí 336,2 km2, s průměrnými srážkami na 
povodí 1155 mm/rok. 
 
 Geologický podklad území záměru i širšího území je tvořen prekambricky zvrásněnými 
horninami s různě silným variským přepracováním. V cca 15 km širokém pásu podél státní hranice se 
táhne jednotvárná série moldanubika tvořená svorovými rulami, pararulami až migmatity. V území 
záměru lze předpokládat základové horniny v podobě svorů a rul, v údolí Otavy místně pokryvné 
vrstvy valounů a štěrků a hlinitopísčitých sedimentů. 
 
 Morfologie terénu je v širším okolí velmi členitá, neboť se jedná o centrální oblast Šumavy 
s patrným erozně denudačním působením bystřin pramenících v okolí podél rozvodí. Vlastní území 
záměru leží v nadmořské výšce 570 m. 
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 Vzhledem ke geologickému podloží a půdotvorným substrátům náleží lokalita k širšímu území 
s výskytem půdního typu hnědé půdy horské s přechody k podzolům a druhů půd převážně silně 
štěrkovitých až kamenitých. Obsah skeletu se pohybuje i nad 50%. Charakteristiku zemědělské 
výrobní oblasti (ZVO) nemá smysl uvádět. Charakteristika jednotlivých zemědělských pozemků je 
hodnocena podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ … souhrn vlastností klimatu, 
vlastností morfogenetických, charakteristika půdotvorných substrátů, svažitosti a expozice). Záměr si 
nevyžádá zábor  zemědělské půdy ani lesní půdy. 
 
 Z hlediska výskytu radonu náleží lokalita dle mapy odvozeného radonového rizika do oblasti 
s označením 2, tj. jedná se o oblast se středním nebezpečím průniku radonu z podloží, tomu odpovídá i 
geologická stavba a umístění lokality, lze předpokládat potřebu realizace stavební ochrany pro 
pobytové místnosti, ty se však v rámci záměru nevyskytují.  
 
 Biota území lokality (tj. fauna a flóra) náleží k oblasti vegetace a fauny opadavých listnatých 
lesů středoevropského temperátního pásma. Území je možné dle fytogeografického pojetí zařadit do 
montánního, tj.  hornatinného vegetačního stupně. Současný stav bioty v širším území odpovídá vývoji 
narušovanému sice od dob středověku antropickými zásahy, avšak s ohledem na drsné horské 
prostředí s dochovanými původními segmenty. Fytogeografickým začleněním leží lokalita ve 
fytogeografické oblasti oreofytika, ve fytogeografickém obvodu České oreofytikum. V rámci tohoto 
obvodu se jedná o součást fytogeografického okresu Šumava (88). Z hlediska geobotanického a 
geomorfologického leží území lokality v horském sosiekoregionu Šumava (IV.-2). Geobiocenologické 
pojetí (následně po typizaci konkrétních ekosystémů) řadí lokalitu ke smrkojedlobukovému 
vegetačnímu stupni (6). Biogeografický region 1.62 (Šumavský). 
 
  
 
 
C.2. Stručná charakteristika stavu těch složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny 
 
 Lokalita záměru je v prostoru jednotlivých původních technických prvků, které jsou umístěny 
v intravilánu obce Rejštejn. V závislosti na vývoji během posledního cca půlstoletí je na původních 
technických prvcích charakteristická sukcese přírodních prvků jednotlivých ekosystémů podle toho, 
kde se části záměru nacházejí. na technických prvcích. Stupeň sukcese přírodních prvků na 
technických prvcích je limitován stupněm poškození původních konstrukcí. Porost odpovídá v okolí 
běžným stanovištním poměrům charakteru ploch mělkou humózní vrstvou a pevným kamenitým 
podkladem. Vzhledem k jednoduché skladbě porostů na tělesech prvků záměru nebyl prováděn 
podrobný  biologický průzkum celého záměru. Možnost výskytu zvláště chráněných rostlinných a 
živočišných druhů je v lokalitě záměru (na jednotlivých prvcích) nepravděpodobná. Část technických 
prvků (náhonu) byla v poslední době opravena při plánovaném osazení turbiny MT5 na konci 90. let 
minulého století, další část náhonu byla rozrušena a poté částečně opravena při výstavbě kanalizace 
v letech 2005 a 2006.  
  
 Jinak je tomu přímo u dotčeného vodního toku Otavy. Zde byl předpokládán výskyt zvláště 
chráněných živočichů vranky obecné a mihule potoční a z tohoto titulu byl proveden ichtyologický 
průzkum a posouzení možného vlivu oznamovaného záměru na tyto živočichy (ichtyoprůzkum viz 
příloha č. 08 ). 
 Výskyt těchto zvláště chráněných živočichů v toku Otavy je v současnosti ovlivňován 
kolísáním vody způsobeným špičkovým provozem VE Vydra. 
 
 V souvislosti z realizací předkládaného záměru mohou být tito chránění živočichové 
významně ovlivněny v případě nedodržování stanoveného MZP v ovlivněném úseku toku Otavy. Je 
tedy nutno dodržovat za všech režimů provozu MVE daný MZP, a toto dodržování kontrolovat.  

V případě dodržování stanoveného MZP v hodnotě Q355d s daným přelivem přes stabilizační 
práh lze konstatovat, že naopak dojde ke zlepšení současného stavu u ovlivněného úseku toku. 
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Ovlivněný úsek toku a chránění živočichové jsou dnes výrazněji ovlivněni denním značným kolísáním 
vody, než budou ovlivněni trvalým ponecháním MZP. Realizací záměru bude kolísání vody 
v ovlivněném úseku toku prakticky zcela zabráněno. Dle provedeného rozboru je velikost zaplavené 
plochy při ponechání MZP v hodnotě Q355d poměrně veliká (viz příloha č. 09), nedojde tedy 
k výraznému většinu roku trvajícímu omezení životního prostředí zjištěných chráněných druhů 
živočichů. 
  

Vzdouvací objekt nebude realizován, bude provedena pouze obnova stabilizačního prahu ve 
formě nízké přelivné hrany s následujícím balvanitým skluzem. Tento stabilizační práh nebude 
znamenat překážku pro migraci ryb.  
 

Dále se zajištění trvalého sanačního průtoku do původního náhonu, který dnes v době nižších 
vodních stavů zůstává bez průtoku vody s ojedinělými tůňkami, které výrazně limitují osídlení tohoto 
prvku živočichy. Realizací záměru bude do původního náhonu garantován trvalý sanační průtok 40 l/s, 
který zamezí častému vysychání náhonu a podpoří jeho osídlení (i sledovanými chráněnými) 
živočichy. 
 
 Záměru se nedotýká územního systému ekologické stability. 
 
 Z hlediska zvláště chráněných území leží lokalita záměru v chráněné krajinné oblasti, a to 
CHKO Šumava, v blízkosti hranice NP Šumava. Z důvodu, že nebude omezena migrační prostupnost 
toku proti proudu, nebude NP Šumava (výše ležící tok Otavy) ovlivněn. 
 
 Závěrem lze konstatovat, že možné ovlivnění nastane realizací záměru u živočichů v dotčeném 
úseku toku Otavy, a to: 

1) Zamezením kolísání (oscilací) vody po většinu roku, způsobeným stávající VE Vydra – 
kladný vliv 

2) Přibližně polovinu průměrně vodného roku bude v plně ovlivněném úseku toku ponechán 
pouze daný MZP. Zatopená plocha koryta Otavy se však při ponechání MZP sníží jen velmi 
málo (viz příloha). Zde bude mít záměr mírně negativní vliv. 

 
 
 
ČÁST     D 
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 
  
 
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo 
 
 Lze předpokládat, že vlivy realizace na obyvatelstvo budou v době realizace stavby, z důvodu 
umístění v intravilánu obce, mírně negativní, a to z důvodu zvýšené hlučnosti a prašnosti způsobené 
stavebními stroji. 

Vlivy provozování záměru na bydlící obyvatelstvo budou dostatečně prokazatelně pod úrovní 
limitů v jednotlivých oblastech životního prostředí.  
 
 Vlivy na obyvatelstvo z tohoto pohledu lze hodnotit jako mírně záporné (-). 
 
 
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 
 
 Realizace a provozování záměru nebude mít vliv na klimatické podmínky, v klimatických 
charakteristikách okolí se neprojeví.  
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 Oproti stávajícímu stavu se situace nezhorší, vliv provozování automobilů a strojů při obnově 
a výstavbě bude dočasný a nepříliš významný.  
  
 Vlivy na ovzduší a klima lze hodnotit jako zanedbatelné (0). 
 
 
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuální další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
 Situace je analogická předchozímu bodu – zhoršení hlukové situace nastane v období realizace 
výstavby.  

V období provozu bude hluková situace obdobná současné kromě budovy strojovny. U této 
stavby však bude vnitřní hluk emitovaný soustrojím dostatečně utlumen konstrukcí budovy. Je navíc 
použit tichý pomaluběžný generátor. Nicméně celkově se realizací a provozováním záměru hluková 
situace oproti stávajícímu stavu nevýznamně zhorší. 
 
 Vliv lze v tomto případě hodnotit jako mírně záporný (-). 
 
 
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
 Realizace a provozování záměru nebudou mít vliv na jakost podzemních vod. Dočasně se 
vlivem stavby změní lokální hydrogeologické charakteristiky v místě pokládky potrubí. Tyto však 
budou mít omezený lokální dosah. 
 Vliv na povrchové vody se mírně záporně projeví v délce přirozeného koryta mezi vtokovým 
objektem a přítokem odpadního kanálu od strojovny, tj. v délce 590 m, kde bude po větší část doby 
protékat sanační množství. Kladně se projeví zamezení kolísání v ovlivněném přirozeném korytě toku 
Otavy a také garantování sanačního průtoku v původním náhonu. 
 
 Vlivy lze hodnotit jako neutrální  (0). 
 
 
D.1.5. Vlivy na půdu 
 
 Realizace proběhne na pozemcích  vodních toků, zejm. umělých, a dále na pozemcích typu 
ostatní plocha, kde bude položen trubní přivaděč.  Po položení trubního přivaděče budou pozemky 
(pozemek náhonu, ostatní plochy) uvedeny do původního stavu. 
 
 Vlivy lze hodnotit jako zanedbatelné  (0). 
  
 
D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 V oblasti záměru se nenalézají využitelná ložiska nerostných surovin ani poddolovaná území. 
V tomto směru tedy realizace ani provozování záměru nebude mít vliv na horninové prostředí.  
 
 Tyto vlivy hodnotit jako nulové (0). 
 
 
D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
 
 Těmito vlivy se zabývá zejména příloha 08 – ichtyologický průzkum. Tato příloha ve svém 
závěru uvádí podmínky, kterými by měl být provoz MVE podmíněn. Projekt MVE tyto podmínky 
zahrnuje a budou při realizaci a provozování dodržovány. 
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 V kontextu vyhodnocení v předchozích bodech uvedených vlivů (zejm. vliv na povrchové 
vody) lze tyto vlivy hodnotit jako neutrální (0). 
  
 
D.1.8. Vlivy na krajinu 
 
 Vzhledem k situování záměru do obce Rejštejn lze tento vliv hodnotit jako zanedbatelný . 
 
 Vliv lze tedy hodnotit jako zanedbatelný (0). 
 
 
 
D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 

Vliv na kulturní památky je možno vyloučit.  Vliv na hmotný majetek je kladný, neboť dojde 
k obnově a realizaci díla, které bude investorovi a obci Rejštejn přinášet zisk. Bude obnoveno dílo, 
které by jinak postupně zcela podlehlo zkáze. 
 
 Celkově lze tento vliv hodnotit jako mírně kladný (+). 
 
 
D.1.10   Jiné vlivy 
 
 Z hlediska celkového vlivu na životní prostředí v rámci trvale udržitelného rozvoje je nutno 
záměr hodnotit jako kladný, neboť jak bylo v tomto oznámení doloženo, při minimálních záporných 
vlivech na zvláště chráněné území přírody a evropsky významnou přírodní lokalitu dojde k obnově 
alternativního zdroje energie. 
 Navíc bude zajištěna dodávka levné energie pro obecní ČOV, dodávka bude realizována do 
sítě nízkého napětí v obci, čímž budou výrazně eliminovány ztráty v sítích, vznikající při distribuci el. 
energie. 
 
 Vliv lze tedy hodnotit jako významně kladný (++). 
 
 
 
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
 Významnému vlivu je přiřazována dvojnásobná váha oproti vlivu mírnému. 
 
 Pokud prostým porovnáním provedeme celkový přehled, dopadne to takto: 
významně kladné … 1x (tj. 2x +) 
mírně kladné … 1x (tj. 1x +) 
bez vlivu … 4x  
mírně záporné  … 2x (tj. 2x -) 
významně záporné … - 
 
 Přes výše uvedené zjednodušení a možnost subjektivního ovlivnění (kterou nelze u téměř 
žádného hodnocení nematematicky vyjádřitelných charakteristik vyloučit) vychází celková 
charakteristika vlivů záměru jako mírně kladná. Celkový vliv realizace a provozování záměru bude 
z hlediska životního prostředí mírně kladný. 
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D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 
 
 Obnova, realizace a provozování záměru ani jeho eventuální odstranění  nebudou mít 
přeshraniční vliv. 
 
 
 
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě  
 kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP 
 
- zajistit přesné řízení průtoku MVE přesnou a dostatečně rychlou hladinovou regulací, aby bylo 
vyloučeno i dočasné podkročení hodnot MZP v ovlivněném úseku toku při oscilacích vody. Provázat 
řízení s daty z provozu VE Vydra. 
- při realizaci postup v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, 
- realizaci obnovy stabilizačního prahu provést důsledně dle projektové dokumentace, tj. 
s důrazem na migrační prostupnost, 
- při opravách a obnově původního náhonu zvážit vytvoření tůní s hlubší vodou. Ve spodní části 
náhonu (širší část), zvážit obnovení břehů ve formě mírně svažitých štěrkově písčitých břehů (jako 
vhodného prostředí pro rozmnožování vranky obecné a mihule potoční) 
 
 
 
D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování 

oznámení, použité podklady  
 
 Podklady použité při zpracování oznámení se jeví jako dostatečné pro zhodnocení vlivů 
obnovy, realizace, provozování záměru na životní prostředí.  
 
 Při hodnocení vlivů bylo použito podkladů opatřených investorem, příslušných obecně 
platných právních předpisů, odborné literatury a vlastního terénního průzkumu včetně 
fotodokumentace. 
 
 Stručný výčet odborných podkladů: 

- údaje a mapa katastru nemovitostí 
- projekt pro územní řízení (Hydroka s.r.o., 07/2006) 
- Ichtyologický průzkum řeky Otavy v Rejštejně (RNDr. Josef Křížek, L.I.F.E., 07/2006), 
- Porovnání zaplavených ploch koryta Otavy v Rejštejně, při zachování různých velikostí 

minimálních zůstatkových průtoků, po realizaci odběru vody na MVE Klášterský mlýn 
(RenoEnergie, 9/2006) 

- legislativní předpisy platné v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veř. zdraví 
- publikace „Malé vodní elektrárny“ (Holata, Miroslav, Academia 2002) 

 
 
 
ČÁST   E 
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
 Záměr  není předkládán ve variantách co se týká umístění ani co se týká technického řešení, 
neboť se bude jednat o využití původního hydraulického obvodu (shodné místo odběru vody a vrácení 
vody zpět do toku). Předložené dispoziční řešení se při daném záměru vzhledem k situaci i vlivům na 
okolní životní prostředí a obyvatelstvo jeví jako schůdné i optimální. 
 
 Jedinou reálnou variantou k variantě předloženého záměru, je varianta aktivní nulová, tj. 
realizace MVE, na kterou je vydané platné stavební povolení (tj. osazení turbiny MT5 s využitím 
původního náhonu). Tato varianta s turbinou MT5 je však se stejnými nebo většími negativními vlivy 
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na životní prostředí, avšak s přínosy ve formě vyrobené energie cca. 10x nižšími ve srovnání 
s předkládaným záměrem (viz přiložený energetický audit). 
  
 Pouze teoretickou je varianta nulová pasivní, tzn. ponechání lokality bez jakéhokoliv zásahu a 
bez energetického využití. Realizace této varianty by nastala pouze ze zatím neznámých příčin při 
rozhodnutí investora nerealizovat předkládaný záměr, ani variantu nulovou aktivní. Tato varianta se 
proto nepředpokládá.  
 
 Doporučenou variantou tedy zůstává předložený záměr. 
 
 
ČÁST   F 
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
 
 Mapová i jiná dokumentace je dostatečně doložena v přílohách, které jsou zařazeny za touto 
textovou částí. 
 
 
F.2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
 Varianta nulová aktivní nebyla realizována z důvodu nedostatku financí. Lokalita proto byla 
odkoupena společností RenoEnergie, která navrhuje MVE ve formě předkládaného záměru. 
 
 
 
ČÁST   G 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
 
 Záměrem je výstavba malé vodní elektrárny s využitím původního náhonu dřívější elektrárny 
Klášterský mlýn. Záměr je umístěn v intravilánu obce Rejštejn, část obce Klášterský mlýn.  

Místo původního jezu bude obnoven pouze stabilizační práh, prostupný pro migraci zjištěných 
druhů ryb, na levém břehu Otavy u prahu bude vybudován vtokový objekt (stavidla, štěrková propust, 
odpuzovač ryb, česle, čistící stroj česlí v dřevěné konstrukci). 
 Voda bude na MVE přiváděna místo původním náhonem potrubním tlakovým přivaděčem, 
vedeným v trase původního náhonu nebo po sousedních pozemcích (ostatní plocha). Důvodem je časté 
zamrzání náhonu vnitrovondním ledem a vylévání vody do obce, a dále možnost lépe využít 
energetický potenciál, což ukládá za povinnost vodní zákon. 
 Na této lokalitě měla být osazena pevná neregulovatelná turbina MT5, přičemž tento projekt 
má platné stavební povolení. Od realizace ale vlastník – obec Rejštejn – upustil, a lokalitu prodal 
investorovi předkládající záměr. 
 Předkládaný záměr znamená lepší využití potenciálu lokality, ale se stejnými nebo menšími 
negativními efekty, než měl projekt s osazením neregulovatelné turbiny MT5. 
 Na konci potrubního přivaděče bude umístěna strojovna s jednou kaplanovou turbinou. 
Strojovna bude umístěna mezi bytovým domem a vilou tak, aby co nejméně svou přítomností měnila 
vzhled prostředí u těchto objektů. Odběr vody na elektrárnu bude řízen hladinovou regulací, která 
bude za všech režimů provozu MVE garantovat zachování minimálního zůstatkového průtoku 
v ovlivněném úseku toku Otavy. Dojde tak ke značenému omezení kolísání vody v ovlivněném úseku 
toku Otavy, které dnes způsobuje špičkový provoz výše ležící vodní elektrárny Vydra. Díky hladinové 
regulaci bude kolísat průtok MVE a nikoliv průtok v ovlivněném úseku toku.  

Pod strojovnou bude krátký odpadní kanál, zaústěný zpět do Otavy. 
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 Po pokládce trubního přivaděče bude obnoven původní náhon a zavodněn stálým sanačním 
průtokem. Vyrobenou elektrickou energií bude mimo dodávky do rozvodné sítě napájena obecní 
čistírna odpadních vod. 
 
 Správou NP a CHKO Šumava bylo nařízeno zpracování ichtyologického průzkumu toku, 
který potvrdil výskyt chráněných druhů vranky obecné a mihule potoční v ovlivněném úseku toku 
Otavy. Projekt byl dále upraven tak, aby respektoval závěry tohoto ichtyologického průzkum. Bylo 
doloženo potvrzení o účinnosti elektronického odpuzovače ryb v Otavské vodě s nízkou vodivostí (viz 
příloha 12), bylo geodeticky zaměřeno plánovaným odběrem dotčené koryto toku Otavy a vypočteny 
zaplavené plochy koryta při různých průtocích (M-denních průtocích), viz příloha 09. 
 

Záměr je předkládán ke zjišťovacímu řízení z důvodu, že dotčený orgán státní správy nemůže 
vyloučit, že by záměr mohl významně ovlivnit  území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, 
viz vyjádření správy NP a CHKO v přílohách. 

Záměr je oznamován dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákonů č. 93/2004 Sb. a 
163/2006 Sb. 
 
 Pro záměr bylo zpracováno stručné vyhodnocení vlivů na životní prostředí, dle kterého je 
celkový vliv realizace a provozování záměru s ohledem na jeho umístění v intravilánu obce Rejštejn a 
využití prvků původního vodního díla, mírně kladný. 
 
  
 
ČÁST H 
PŘÍLOHY  
 

1. Fotodokumentace stávajícího stavu 
2. Situace na základní mapě ČR, 1:10.000 
3. Situace na katastrální mapě, 1:2.880 
4. Souhrnná textová zpráva, DÚR, vč. hydrologických údajů ČHMÚ 
5. Energetický audit – porovnání projektů 
6. Celková situace, DÚR, v měřítku 1:1000 
7. Vtokový objekt, DÚR, řez, 1:100 
8. Strojovna, DÚR, řez, 1:100 
9. Ichtyologický průzkum 
10. Porovnání zaplavených ploch koryta Otavy v Rejštejně, při zachování různých velikostí 

minimálních zůstatkových průtoků, po realizaci odběru vody na MVE Klášterský mlýn 
11. Vyjádření správy NP a CHKO k možnému ovlivnění EVL 
12. Stavební povolení na MVE s turbinou MT5 v této lokalitě (místo Vyjádření příslušného 

stavebního úřadu ohledně souladu s ÚP) 
13. Vyjádření výrobce odpuzovače ryb k umístění na lokality v Rejštejně 
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