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Spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, 
oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, se 
touto cestou na Vás obrací s žádostí o pomoc v následující záležitosti. 

Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti 
neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i na pozemcích v soukromém 
vlastnictví. 
V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, 
nebo i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim 
jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky 
Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu 
Zlínskému kraji. 

Na základě této informace si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti, vhodnou formou a 
způsobem v místě obvyklým, informovali občany ve Vašich obcích. Doporučujeme vlastníkům 
pozemků obrátit se s nabídkou prodeje přednostně na Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. případně i 
na Zlínský kraj. 
Současně si Vás dovolujeme upozornit, že uvedená praxe může být obdobně aplikována ze strany 
spekulantů i na pozemky pod místními komunikace. 

Děkujeme za pochopení a za spolupráci. 
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