
 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz, 
internet: www.mestovm.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwhm, 
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 
 

 
 
Číslo jednací:  VÝST/47294/2022-hav /10915/2022 Dne: 26. ledna 2023 

  Vyřizuje: Mgr. Renata Havránková 

  Telefon: 566781201 

  E-mail: havrankova@velkemezirici.cz 

  Datová schránka: gvebwhm 

 

REATER CZ a.s., IČO 06614345, Stránecká Zhoř č. p. 137, 594 42  Měřín 

v zastoupení Ing. Pavel Konvalinka, IČO 04726936, Karlov č. p. 721/53, 594 01  Velké Meziříčí 

 

Rozhodnutí 

 
Výroková část: 

Dne 3.10.2022 podala společnost REATER CZ a.s., IČO 06614345, Stránecká Zhoř č. p. 137, 594 42  

Měřín, v zastoupení Ing. Pavel Konvalinka, IČO 04726936, Karlov č. p. 721/53, 594 01  Velké Meziříčí 

(dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné 

povolení“) pro stavbu:  

Provozní areál REATER CZ, Ruda 

a 

Přeložka podzemního vedení SEK - Ruda, PZ Západ 

(dále jen „stavební záměr“) 

na pozemcích pozemková parcela číslo 2607, 2718/2, 2718/6, 2719, 2725/2, 2726/3, 2727/3, 3156 v 

katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí. 

 

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

ustanovení § 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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

„společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení 

a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr, pro který: 

I. Vydává společné povolení. 

Stavební záměr obsahuje: 

Stavební objekty 

SO-11.1 Administrativní budova 

SO-11.2 Skladová hala 
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SO-21.11 Dopravní plochy 

SO-21.21 Manipulační plochy 

 

SO-21.31, 32 Odstavné plochy a kom. dlažba 

SO-21.31, 32 Plochy pro pěší 

 

SO-21.S1 Areálový vjezd 1 – OA 

SO-21.S2 Areálový vjezd 2 – NA 

 

SO-22  Účelová komunikace 

 

SO-39  Oplocení areálu 

 

SO-91  HTU 

SO-99  Sadové úpravy 

 

Inženýrské objekty 

IO-53  Přípojka zemního plynu - ZP 

 

IO-58.01 Areálová trafostanice 

 

IO-62.01 Areálové vedení pitné vody – PV 

 

IO-61  Areálové vedení pitné vody – PV 

IO-63  Areálové vedení zemního plynu – ZP 

 

IO-64.01 Areálové vedení dešťové kanalizace – DK 

 

IO-64.11 DK – Dešťové hospodářství 

IO-64.12 DK – Dešťové hospodářství 

IO-64.13 DK – Dešťové hospodářství 

 

IO-64.20 DK – ORL 
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IO-64.71 DK – Retenční nádrž dešťové vody 

 

IO-65.01 Areálové vedení splaškové kanalizace – SK 

 

IO-65.11 SK – Splašková jímka 

IO-67.1  Areálové vedení NN 

IO-67.2  Areálové vedení VO 

 

IO-69  Požární nádrž + SHZ 

 

Přeložka SEK  

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:  

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích pozemková parcela číslo 2607, 2718/2, 2718/6, 2719, 

2725/2, 2726/3, 2727/3, 3156 v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí, jak je zakresleno v 

situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Umístění bude provedeno podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Zdeněk Havelka – ČKAIT 1002039, MOX atelier s. r. o., U Kotle 7, Lety 252 29, 

IČ: 06166822. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 

Navrhovaný provozní areál bude dopravně obsluhován z nově navrhované páteřní účelové 

komunikace, nově napojené na silnici II/602. Pro účely napojení areálu bude vybudován nový sjezd 

s navazující veřejnou účelovou komunikací – řešeno samostatnou žádostí u speciálního stavebního 

úřadu (Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství). 

4. Připojení na technickou infrastrukturu: 

Pitná voda – vrtaná studna - řešeno samostatnou žádostí u speciálního stavebního úřadu (Městský 

úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí, vodoprávní úřad) 

- areálové vedení pitné vody – pro budoucí napojení na veřejný řad + ze studny 

Splašková voda bude akumulována a odvážena k likvidaci do ČOV, likvidace dešťové vody bude 

řešena vlastním systémem retence. 

Zemní plyn bude napojen na prodloužení vedení veřejného řadu, prodloužení je předmětem 

samostatné akce, přípojka je součástí této stavby. 

Elektro - areál bude napojen z nově budované přípojkové skříně na hranici areálu. Vybudování 

přípojky je předmětem samostatné akce, vybudování TS je součástí této stavby. 

Součástí této stavby je přeložka SEK. 

5. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Požadavky, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí: 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – koordinované závazné stanovisko č. j. HSJI- 

3335-2/ZR-2022 ze dne 31. 10. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního 

plánování – závazné stanovisko č. j. VÝST/26697/2022-nevrt /4278/2022 ze dne 7. 7. 2022, 

které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření č. j. 

ŽP/26978/2022-pa /210/2022 ze dne 21. 7. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace,  

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č. j. 

ŽP/26988/2022-pa /242/2022 ze dne 24. 6. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – usnesení č. j. ŽP/45905/2021-

rybar/9585/2021 ze dne 11. 8. 2021, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – vyjádření vodoprávního úřadu č. j. 

ŽP/35296/2022-krivs /8305/2022 ze dne 21. 10. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č. j. 

DOP/19255/2022-krej /31/2022 ze dne 2. 5. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Povodí Moravy, s. p. – stanovisko č. j. PM-34604/2022/5203/Vrab ze dne 11. 8. 2022, které 

je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o. p. s. – stanovisko č. j. 012220012 ze dne 7. 6. 

2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko 

č. j. KUJI 60963/2022, OZPZ 1468/2021 ze dne 13.7. 2022,  závazné stanovisko č. j. KUJI 

71940/2021, OZPZ 1468/2021 ze dne 30. 8. 2021,  stanovisko č. j. KUJI 76298/2022, OŽPZ 

135/2022 ze dne 5. 9. 2022, rozhodnutí č. j. KUJI 85886/2022, OZPZ 1706/2022 Ča ze dne 

13. 1. 2022, která jsou přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Státní energetická inspekce – závazné stanovisko č. j. SEI-1963/2022, SEI-

14110/2022/31.101 ze dne 21. 6. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Státní úřad inspekce práce – vyjádření č. j. 12346/5.42/22-2, V5-2022-113 ze dne 2. 5. 2022, 

které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – vyjádření č. j. ZR/3013/2022-Še ze dne 

23. 8. 2022, vyjádření č. j. ZR/4652/2022-Še ze dne 29. 11. 2022, které jsou přílohou a 

nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• EG.D, a.s. – vyjádření č. j. P11356-26115429 ze dne 12. 5. 2021 a vyjádření č. j. L16945-

27074065 ze dne 4. 11. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• GasNet, s. r. o. – stanovisko č. j. 5002715167 ze dne 7. 11. 2022, stanovisko č. j. 

5002719075 ze dne 7. 11. 2022, stanovisko č. j. 2002377277 ze dne 3. 11. 2022, stanovisko 
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č. j. 5002602231 ze dne 18. 5. 2022, stanovisko č. j. 5002719075 ze dne 7. 11. 2022, která 

jsou přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• CETIN a. s. – vyjádření č. j. 656508/21 ze dne 27. 5. 2021, které je přílohou a nedílnou 

součástí projektové dokumentace, 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – závazné stanovisko č. j. 

KHSV/10027/2022/ZR/HP/Sed ze dne 19. 7. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace. 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Havelka – 

ČKAIT 1002039, MOX atelier s. r. o., U Kotle 7, Lety 252 29, IČ: 06166822, a která je přílohou 

tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní 

prostředí. 

2. Stavba bude provedena na pozemcích pozemková parcela číslo 2607, 2718/2, 2718/6, 2719, 2725/2, 

2726/3, 2727/3, 3156 v katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 

technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 

zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 

na místě stavby do kolaudace stavby. 

8. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky 

organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno 

stavbyvedoucího a doba provádění stavby. 

9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle 

§ 178 - § 183 stavebního zákona. 

10. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 

sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení 

kontrolní prohlídky stavby:  

- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby. 

12. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě bude požádáno 

o povolení zkušebního provozu, v rámci kterého zajistí stavebník u akreditované nebo autorizované 

laboratoře ověření nezávadnosti běžného provozu celého provozního areálu po realizaci navrženého 

záměru z hlediska hluku, a to přímým měřením hluku v mimopracovním prostředí v denní i noční 
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době při maximálním možném provozu od všech zdrojů hluku, které jsou součástí běžného provozu 

provozního areálu (navržené provozy, vzduchotechnika, chladící jednotky, vnitroareálová doprava, 

venkovní manipulace s materiále apod.).  

13. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

základní požadavky stavby. 

14. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního 

souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 

stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy 

v části B. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

REATER CZ a.s., IČO 06614345, Stránecká Zhoř č. p. 137, 594 42  Měřín 

 

Odůvodnění: 

Dne 3.10.2022 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

společné řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 19.12.2022 oznámil zahájení společného řízení všem 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost 

o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního 

jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto 

oznámení. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad 

s požadavky: 

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 

dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona: 

a) stavebník: 

REATER CZ a.s., IČO 06614345, Stránecká Zhoř č. p. 137, 594 42  Měřín 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 

Obec Ruda, Ruda č. p. 32, 594 01 Velké Meziříčí 
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c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: 

---------------------------------------------------------------------- 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 

Obec Ruda, IČO: 00842567, Ruda č. p. 32, 594 01 Velké Meziříčí 

Kraj Vysočina, IČO: 70890749, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 

MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 

3kpd8nk 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: 

Obec Ruda, Kraj Vysočina, MONETA Money Bank, a.s., Jaroslav Šťastný, Hospodářské obchodní družstvo 

Jabloňov - Ruda, Jiří Horký, Římskokatolická farnost Ruda, Břetislav Habernal, Ing. František Habernal, 

JUDr. Jana Trutnová, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN 

a.s., Mackenzie Alexander Podstatzky-Lichtenstein 

 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 

nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků 

řízení: 

• Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina – koordinované závazné stanovisko č. j. HSJI- 

3335-2/ZR-2022 ze dne 31. 10. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního 

plánování – závazné stanovisko č. j. VÝST/26697/2022-nevrt /4278/2022 ze dne 7. 7. 2022, 

které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření č. j. 

ŽP/26978/2022-pa /210/2022 ze dne 21. 7. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace,  

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – závazné stanovisko č. j. 

ŽP/26988/2022-pa /242/2022 ze dne 24. 6. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – usnesení č. j. ŽP/45905/2021-

rybar/9585/2021 ze dne 11. 8. 2021, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – vyjádření vodoprávního úřadu č. j. 

ŽP/35296/2022-krivs /8305/2022 ze dne 21. 10. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko č. j. 

DOP/19255/2022-krej /31/2022 ze dne 2. 5. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace, 

• Povodí Moravy, s. p. – stanovisko č. j. PM-34604/2022/5203/Vrab ze dne 11. 8. 2022, které 

je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 
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• NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o. p. s. – stanovisko č. j. 012220012 ze dne 7. 6. 

2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko 

č. j. KUJI 60963/2022, OZPZ 1468/2021 ze dne 13.7. 2022,  závazné stanovisko č. j. KUJI 

71940/2021, OZPZ 1468/2021 ze dne 30. 8. 2021,  stanovisko č. j. KUJI 76298/2022, OŽPZ 

135/2022 ze dne 5. 9. 2022, rozhodnutí č. j. KUJI 85886/2022, OZPZ 1706/2022 Ča ze dne 

13. 1. 2022, která jsou přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• Státní energetická inspekce – závazné stanovisko č. j. SEI-1963/2022, SEI-

14110/2022/31.101 ze dne 21. 6. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové 

dokumentace, 

• Státní úřad inspekce práce – vyjádření č. j. 12346/5.42/22-2, V5-2022-113 ze dne 2. 5. 2022, 

které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – vyjádření č. j. ZR/3013/2022-Še ze dne 

23. 8. 2022, vyjádření č. j. ZR/4652/2022-Še ze dne 29. 11. 2022, které jsou přílohou a 

nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• EG.D, a.s. – vyjádření č. j. P11356-26115429 ze dne 12. 5. 2021 a vyjádření č. j. L16945-

27074065 ze dne 4. 11. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• GasNet, s. r. o. – stanovisko č. j. 5002715167 ze dne 7. 11. 2022, stanovisko č. j. 

5002719075 ze dne 7. 11. 2022, stanovisko č. j. 2002377277 ze dne 3. 11. 2022, stanovisko 

č. j. 5002602231 ze dne 18. 5. 2022, stanovisko č. j. 5002719075 ze dne 7. 11. 2022, která 

jsou přílohou a nedílnou součástí projektové dokumentace, 

• CETIN a. s. – vyjádření č. j. 656508/21 ze dne 27. 5. 2021, které je přílohou a nedílnou 

součástí projektové dokumentace, 

• Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – závazné stanovisko č. j. 

KHSV/10027/2022/ZR/HP/Sed ze dne 19. 7. 2022, které je přílohou a nedílnou součástí 

projektové dokumentace. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek 

zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 

přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 

nevyjádřili. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat 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. Včas podané a 

přípustné odvolání má odkladný účinek. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 

vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění 

nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. 

Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je 

povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až 

do dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.  

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné 

povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 

svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

otisk úředního razítka 

 

vedoucí odboru  

Ing. Antonín Kozina 

 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovený podle sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10000,- Kč byl uhrazen dne 19.12.2022. 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Jaroslav Šťastný, Dušejov č. p. 128, 588 05 Dušejov 

Jiří Horký, Ruda č. p. 52, 594 01 Velké Meziříčí 

Římskokatolická farnost Ruda, Ruda č. p. 45, 594 01 Velké Meziříčí 

Břetislav Habernal, Ruská č. p. 335, 345 62 Holýšov 

Ing. František Habernal, Ruda č. p. 6, 594 01 Velké Meziříčí 

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

Mackenzie Alexander Podstatzky-Lichtenstein, Clanage Street 5, Bishopsteignton, Devon TQ14 9 QS, 

Teignmouth, United Kingdom of Great Britain and Northern Irela 

Datová schránka: 

Ing. Pavel Konvalinka, Karlov č. p. 721/53, 594 01 Velké Meziříčí, DS: PFO, 3vpu8cn 

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

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu 

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk 

Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov - Ruda, Jabloňov č. p. 121, 594 01 Velké Meziříčí, DS: PO, 

eaiaq8j 

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

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

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

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 

Datová schránka: 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 1, DS 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č. p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1, DS: 

OVM, 4uuai3w 

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Kancelář  Jihlava, Vodní č. p. 1629/21, 370 06 

České Budějovice 6 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava, odbor životního prostředí a zemědělství 

Státní energetická inspekce, Gorazdova č. p. 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2, DS: OVM, hq2aev4 
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Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 

 

Na vědomí: 

Datová schránka: 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č. p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6 

MERO ČR, a.s., Veltruská č. p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx 
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