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DATOVOU SCHRÁNKOU A ELEKTRONICKOU POŠTOU 
 
 
 
V Praze dne 31. května 2021 
 
 
 
DRUHÝ OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI ČÚZK 
 
 
ŽÁDOST O UPUŠTĚNÍ OD TECHNICKÝCH ÚPRAV OMEZUJÍCÍCH NAHLÍŽENÍ OBČANŮ DO KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
obracíme se na ČÚZK v návaznosti na Žádost o upuštění od technických úprav omezujících nahlížení 
občanů do katastru nemovitostí, kterou jsem odeslal jako advokát a zakladatel občanské iniciativy 
OTEVŘENÝ KATASTR jejím jménem dne 13. 5. 2021.  
 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se tímto občanská iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR připojuje k výše 
uvedené žádosti.  
 
Od zveřejnění informace o založení občanské iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR 19. května 2021 v médiích 
iniciativu podpořilo 14 486 občanů, více jak 240 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev a 
přes 220 společností a profesionálů. K iniciativě se přidávají nejen občané, kteří nahlížejí do katastru 
pro své osobní potřeby, ale také projektanti, architekti, advokáti, auditoři, účetní, správci nemovitostí, 
akademici, starostové, znalci nemovitostí, realitní makléři, školy a gymnázia, občanská sdružení, 
živnostníci a obchodní společnosti z celé České republiky. Další se každý den přidávají.  
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Občanskou iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR podporuje také Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě sdružující 32 000 členů, kteří pravidelně pracují s nahlížením do katastru 
nemovitostí v rámci výkonů svého povolání. Další profesní sdružení a společnosti nás kontaktují a žádají 
o více informací. Mnoho občanů nám zasílá velmi nesouhlasné reakce s plánovanými opatřeními.  
 
Jedná se tak o největší projev občanského nesouhlasu vůči opatřením Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního v celé jeho porevoluční historii.  
 
Jménem všech občanů a organizací zapojených do iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR opětovně žádáme, 
aby ČÚZK od připravovaných změn upustil, zrušil plánovaný termín jejich zavedení 12. – 13. června 
2021 a zahájil laickou a odbornou diskuzi, která povede k nalezení všeobecně přijímaného řešení. 
 
Děkuji a jsem s pozdravem 
 
 
Mgr. Petr Novotný, advokát 
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