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USNESENÍ 
 
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ust. § 104 
odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), 
a jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), 
 

rozhodl   
 
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu takto: 
Správní řízení ve věci o změně stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení 
lhůty k dokončení stavby „ATRIUM PARK HŮRKA (Klatovy) – II. etapa = objekt II (sekce 
D,E,F) – F.2.1“, zahájené dne 27. 6. 2017  
 

se zastavuje,  
 
neboť žadatel - STAFIN Klatovy s.r.o., se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň 
- IČ 04333080, vzal žádost zpět.  
 

Odůvodnění: 
 
Zdejší odbor životního prostředí obdržel dne 4. 5. 2017 žádost obchodní firmy STAFIN 
Klatovy s.r.o., se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň - IČ 04333080 o změně 
stavby před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby 
„ATRIUM PARK HŮRKA (Klatovy) – II. etapa = objekt II (sekce D,E,F) – F.2.1“  
s umístěním na p.p.č. 3537/2, 1465/1, 6754, 1465/2 a 1465/30 v k.ú. Klatovy. Opatřením 
ze dne 27. 6. 2017 bylo všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznámeno zahájení řízení v dané věci.  
 
Žadatel podáním ze dne 26. 7. 2017 vzal žádost zpět, a to z důvodu dosud platného  
rozhodnutí pod č.j.: ŽP/2207/13/Le ze dne 26. 3 2013 prodlouženého rozhodnutím č.j.: 
ŽP/3761/15/Le ze dne 25. 5. 2015. 
 
Správní úřad z úřední povinnosti usnesením dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu 
zahájené řízení na žádost zastaví, jestliže žadatel vzal žádost zpět. V daném případě 
došlo k platnému zpětvzetí žádosti, proto bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení. 
   
Poučení účastníků: 
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 
správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se usnesení napadá 
a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež 
mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu  
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Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, 
Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.     
 
 
 
 
Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
 

Doručí se  
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) 
stavebního zákona (do vlastních rukou) 
STAFIN, s.r.o., Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. c) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou) 
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního 
zákona (veřejnou vyhláškou) – vlastníci sousedních pozemků nebo staveb 
katastrální území Klatovy: 
p.č. 1410/5, 1465/31, 1465/29, 1465/27, 1465/3, 1018, 1477/5 a na st.p.č. 6628, 6755, 
6682, 6087 
 
vlastníci veřejné technické infrastruktury 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (původně 
Telefonica Czech Republic, a.s.) 
GridServices, s.r.o., Domažlická 737/3, 339 01 Klatovy (původně RWE Distribuční 
služby, s.r.o., pobočka Klatovy, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno) 
RIO Media, a.s. Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 
 
Dotčené správní úřady a ostatní na dodejku 
Česká republika – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 
Drážní úřad, stavební sekce, Škroupova 11, 301 00 Plzeň 
ČD-Telematika, Železniční 10, 326 00 Plzeň 
Technické služby města Klatov, Sadová 362, 339 01 Klatovy 4 
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Klatovy, Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy  
MěÚ Klatovy – OVÚP, HO, ORM 
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na Městský úřad Klatovy, Odbor 
životního prostředí) 
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Na vědomí 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 304 20 Plzeň  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                     Sejmuto dne: 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 


