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Číslo jednací:  VÝST/58778/2022-hav /10527/2022 Dne: 12. ledna 2023 

  Vyřizuje: Mgr. Renata Havránková 

  Telefon: 566781201 

  E-mail: havrankova@velkemezirici.cz 

  Datová schránka: gvebwhm 

 

Bioprodukt Energie JT s.r.o., IČO 14140811, Pohořílky č. p. 35, Otín, 594 01  Velké Meziříčí 

v zastoupení RAUCHENBERG s.r.o., IČO 29321263, Levandulová č. p. 4290/5, 695 01  Hodonín 1 

 

Opravné rozhodnutí 
Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění (dále jen "stavební zákon") vydal rozhodnutí ze dne 6. ledna 2023 pod č.j. 

VÝST/1206/2023-hav /10527/2022, na stavbu "Výstavba fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 

2718/3, 2718/4 a 2718/5 v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí pro spol. Bioprodukt Energie JT s. r. o., výkon 

541,2 kWp".  

Podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 

řád")  

opravuje 

 

ve výrokové části výše uvedeného rozhodnutí zřejmou nesprávnost, spočívající v uvedení nesprávného 

identifikačního čísla osoby - stavebníka - Bioprodukt Energie JT s.r.o., IČO 14140811, Pohořílky č. p. 35, 

Otín, 594 01 Velké Meziříčí. 

 

Původní znění:  

IČO I0013150 

 

Nové znění:  

IČO 14140811 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 správního řádu: 

Bioprodukt Energie JT s.r.o., IČO 14140811, Pohořílky č. p. 35, Otín, 594 01 Velké Meziříčí 
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Odůvodnění:  

Ve výrokové části rozhodnutí č.j. VÝST/1206/2023-hav /10527/2022 ze dne 6. 1. 2023 bylo stavebním 

úřadem nedopatřením uvedeno nesprávné identifikační číslo osoby - stavebníka. Ve výrokové části výše 

uvedeného rozhodnutí se tedy vyskytla zřejmá nesprávnost, kterou stavební úřad rozhodnutím opravil.  

 

Poučení:  

Podle ustanovení § 70 správního řádu má právo podat odvolání pouze účastník, který jím může být přímo 

dotčen. Odvolat se lze k odboru územního plánování a stavebního řádu Kr. úřadu kraje Vysočina, a to do 15 

dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 

odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným 

počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 

odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 

být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.  

 

otisk úředního razítka 

 

vedoucí odboru  

Ing.Antonín Kozina 

 

Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Renata Havránková 

odbor výstavby a územního rozvoje 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

JUDr. Jana Trutnová, Gen. Jaroše č. p. 2151/55, 594 01 Velké Meziříčí 

Datová schránka: 

RAUCHENBERG s.r.o., Levandulová č. p. 4290/5, 695 01 Hodonín 1, DS: PO, 5s2qj9i 

REATER CZ a.s., Stránecká Zhoř č. p. 137, 594 42 Měřín, DS: PO, 75fvhij 

Obec Ruda, Ruda č. p. 32, 594 01 Velké Meziříčí, DS: OVM, b6xb4m9 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č. p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, 

DS: PO, 3qdnp8g 

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 
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CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická č. p. 1/29, 594 01 Velké 

Meziříčí 

MěÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická č. p. 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

MěÚ-odbor životního prostředí, Radnická č. p. 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

 

Na vědomí: 

Datová schránka: 

GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., DS: PO, siygxrm 
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