Historie a vznik společnosti Igistav s.r.o.
Firma Igistav s.r.o. byla založena 19.7.2011 a je nástupnickou organizací firmy Rusín
a spol., spol. s r.o., která v současné době neprovádí stavební činnost. Firma Igistav s.r.o.
zaměstnává část původních dlouholetých pracovníků firmy Rusín a spol., spol. s r.o.
Stavební firma Rusín a spol., spol. s r.o. pokračovala v tradici výstavby inženýrských
sítí a vodohospodářských objektů, jak je dříve prováděl státní podnik Vodohospodářské
stavby Brno. Delimitací střediska ze závodu Vodohospodářské stavby Znojmo dne 1.9.1990
vznikl samostatný státní podnik Vodohospodářské stavby Rosice – Tetčice.
Soukromá stavební společnost Rusín a spol., spol. s r.o. byla založena 10.12.1990 a do
obchodního rejstříku zapsána dne 30.1.1991. Po zápisu zažádala o zařazení státního
podniku Vodohospodářské stavby Rosice – Tetčice do malé privatizace. Aukce proběhla
úspěšně dne 21. 4. 1991 odkoupením státního podniku.
Vlastní činnost zahájila firma již v předstihu dne 1.3.1991 prováděním inženýrských
sítí v kolektorech Fakultní dětské nemocnice na ulici Černopolní v Brně. Od této doby se
firma neustále dynamicky rozvíjela.
Při založení společnosti činilo základní jmění 200 000 Kč. V roce 1993 bylo zvýšeno
na 6 000 000 Kč.
Vedení společnosti i zaměstnanci byli vesměs dlouholetými pracovníky v oboru
vodohospodářských staveb se značnými zkušenostmi s výstavbou venkovních kanalizací,
vodovodů, kolektorů, topných kanálů, chodníků a komunikací.
Stavební firma byla schopna provádět generální dodávky staveb i kompletní výstavbu
rodinných domků. Specifické odborné práce, které nebyly předmětem činnosti firmy,
zajišťovala ve spolupráci se svými stálými subdodavateli.
Stavební firma Rusín a spol., spol. s r.o. za dobu své existence úspěšně zvládla řadu
vysoce náročných staveb značného rozsahu. Jako příklad je možno uvést :
 výstavba inženýrských sítí a kolektorů v Brně - Fakultní dětská nemocnice na ulici
Černopolní a Fakultní nemocnice u sv. Anny
 kanalizační sběrač Rosice – Tetčice v délce přes 5 km, kanalizace v obcích Holasice,
Heršpice, Moravany, Rosice, Říčky, Zastávka u Brna, Dambořice, Omice, atd. vodovod
v Bosonohách, Zastávce, Rosicích atd.
 BVV Brno - výstavba kolektorů, kanalizací, vodovodů (včetně bezvýkopového uložení
potrubí - HYDROS), zpevněných ploch + rekonstrukce podlah a rozvodů v pavilonu Z
 výstavba betonových vozovek a ploch v areálu firmy ALSTOM Power
 plynovody v Brně - Žebětíně, Loděnicích, Březině, Zastávce u Brna
 inženýrské sítě supermarketů Olympia, Ikea, Carrefour
 kompletní inženýrské sítě pro výstavbu 140 RD v Brně - Žebětíně
Firma nebyla nijak úzce specializovaná pouze na výstavbu vodohospodářských děl,
prováděla stavby komunikací, chodníků, také vlastními silami vybudovala areál firmy
v Tetčicích a to včetně administrativní budovy. V neposlední řadě pak realizovala stavbu
rodinných domků v Brně – Žebětíně a v Rosicích.
Roční výkon firmy byl mezi 40 - 50 mil. Kč. Stav pracovníků firmy se pohyboval
v rozpětí 40 až 50.

