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Spekulativní rrykupy pozemků pod krajskými silnicenli
Vážená paní staro§tko, vážerrý patre starosto.

Řeclitelství siinic ZlírrskéIrokraje, příspěvková organizace se sídlen ve Zliné, Kmajáku 5001,
oprávněné k hospodaření se svči"eným rnajetkem silrric IL a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kaje, se
touto cčstou na Vás obrací s žádostí o pomoc v rrásledujícízáležitosti.

Zlínský krE je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. T'yto silnice se z clůvodtt v minrtlosti
neplovedenóho majetkoprávnílro vypořádání dosud naclrázejí i na pozemcích v soukroménr
vlastnictrri.

v

poslediríclr leteclr se nrimo jiné i ve zlírrskénr kraji rlzskylo irěkolik osob, kteró vlastrrím jmónenr,
nebo i pod lrial,ičkorr obchodníclr společrrostí,oslovují r,lastníky pozernků pod silnicemi a nabizejí jinr
jejiclr spekularivní otlkoupení, a to zpravidla i za cenu rnnohem nižší,než za klercru vykupuje pozernky
Zlírrský kraj. Tl,to subjekty pak následně nabízípozemky kpřípadnérnu odprodeji nebo pronájrrru
Zlínskému kraji.

Na základě této inťornace si Vás dovolujeme požádat, abyste o této skutečnosti, vhodnou fonnou a
zprisobem v místě obvyklým, informtrvali občarly _ve Vašich obcích, Doporučujerne vlastníkům
pbzemků obrátit se s nabídkou pťodeje přednostrrě na Ředitelství silrric Zlínskéhokraje, p,o, př,ípactně i
na Zlínský i<r,aj,
Současně si Vás dovolujeme upozornit, že uvedená praxe nrůžebýt obdobrrě aplikovťina ze strany
spekulantťr i na pozemky pod místními komunikace.
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Děkujeme za pochopení a za spolupráci.
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