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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vaší žádosti ze dne 10.07.2018, v níž žádáte Krajský úřad Zlínského kraje o poskytnutí
informací, zda bylo Krajským úřadem Zlínského kraje zahájeno řízení se společností Downtown Invest s.r.o.,
Třída Tomáše Bati 3067, Zlín, PSČ 760 01, IČ 03107001, kdy toto řízení se mělo týkat porušení ohlašovací
povinnosti Archeologickému ústavu pro lokalitu Jarošov – Za Humny, přičemž pokud ke správnímu řízení
došlo, žádáte také o informaci , k jakému výsledku se dospělo, Vám sdělujeme následující:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče dne 19.12.2016 zahájil správní řízení o
správním deliktu dle ust. § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, kterého se měla dopustit společnost Downtown Invest s.r.o., IČ 03107001, se sídlem:
třída Tomáše Bati č.p.3067, 760 01 Zlín 1, tím, že na pozemcích parc. č. 1013, 1196/8, 1196/9, 1196/10,
1196/16, 1196/33, 1196/50, 1196/14, 1196/15 a 1685/2 v katastrálním území Jarošov u Uherského Hradiště
(dle aktuální katastrální mapy jsou dotčenými pozemky parc. č. 1013, 1196/16, 1196/54 k. ú. Jarošov u
Uherské Hradiště), okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, zahájila (v souvislosti se stavbou „ZTV lokalita
Jarošov – Za Humny“) stavební práce, aniž by předem oznámila záměr stavebních prací Archeologickému
ústavu Akademie věd. Tím společnost Downtown Invest s.r.o., IČ 03107001 nesplnila oznamovací povinnost
ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči.
Za tento správní delikt byla uvedené společnosti rozhodnutím čj. KUZL 10319/2017 ze dne 06.02.2017
(nabylo právní moci dne 22.02.2017) uložena sankce ve výši 30.000,- Kč, kterou společnost řádně a včas
uhradila, a to včetně nákladů řízení.
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