
V Kostelci u Holešova 13.8.2015 
 
Věc: žádost o prošetření černé hospody 
 
Obracím se na Vás se žádostí o prošetření existence a činnosti černé hospody v Kostelci 
u Holešova na fotbalovém hřišti v právně neexistující stavbě na pozemku p.č. 92/20 - viz 
přiložené mapy parcely a výpis z KN. 

Před několika lety byla uzavřena gentlemantská dohoda mezi předchozím starostou obce a TJ 
Moravan, že během zápasu a 2 hodiny po skončení fotbalového utkání budou 
podávat/prodávat občerstvení návštěvníkům sportovní akce. Toto nějaký čas fungovalo 
a všichni z okolních rodinných domů to chápali a neměli proti tomu námitky. Před cca 2 lety 
se provoz hospody z 2 hodin po zápase postupně změnil na 2 hodiny v noci a následně plíživě 
začalo provozování hospody i mimo konání fotbalových utkání. V letošním roce je hospoda 
otevřena takřka denně od odpoledne do 2-3 hodin do rána. Situace je neúnosná především pro 
nás, obyvatele okolních domů. Zdá se, že TJ Moravan provoz hospody zvolil jako svou 
podnikatelskou aktivitu (viz přiložený živnostenský rejstřík). 

Hospoda je provozována v právně neexistujícím objektu, bez jakéhokoliv označení 
vyžadované zákonem. Jednou až dvakrát týdně je dodávkou z velkoobchodu přivážen alkohol, 
nápoje a ostatní zboží k prodeji. Objekt nemá vlastní vodu ani odpad. Voda je povrchově 
přitažena z objektu nezkolaudovaných sousedních šaten, které nejsou napojeny na vodovodní 
řad obce a čerpají vodu z vlastní studně. Sociální zařízení neexistuje, lidé chodí na toaletu za 
objekt, nebo na toalety šaten vyhrazené pro sportovce. O požární zabezpečenosti objektu asi 
nemůže být vůbec řeč. Kromě pravidelného čepování nápojů prodávají pochutiny a balené 
zmrzliny, příležitostně grilují masné výrobky. Slyšel jsem, že sklenice myjí ve škopku 
s vodou. Dle informací sousedů hospodu prý provozují/organizují 2 lidé provázaní s fotbalisty 
TJ Moravan. Je silně pravděpodobné, že ani oni nemají v pořádku doklady. 

Prostor hospody je volně přístupný a viditelný z veřejných komunikací jak pro místní, tak pro 
náhodně projíždějící a přespolní; jednoznačně se jedná o veřejný provoz. Fungování hospody 
je kromě jiného v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 3/2009 vymezující také noční 
klid. 

Několikrát jsme se snažili s fotbalisty z TJ Moravan domluvit o omezení činnosti hospody 
v nočních hodinách a mimo konání fotbalových zápasů. Bohužel bezúspěšně. A protože 
rozsah provozování hospody narůstá (jak množstvím návštěvníků, tak rozsahem času do 
nočních hodin a s tím spojeným hlukem), jsme nuceni požádat Vás, výše uvedené orgány, 
o sjednání nápravy každý dle své jurisdikce. 

Jak jsem již výše předeslal: nemáme nic proti hospodě během fotbalových utkání a 2 hodiny 
po jeho skončení - tak jak bylo s vedením obce dohodnuto. Ale jsme proti provozování 
hospody v bytové zástavbě, která dle platného územního plánu takovouto činnost vůbec 
nepřipouští (Plocha občanského vybavení OS). 

Prosím o zaslání následné zprávy o výsledku šetření. 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
č.p. 73 
768 43 Kostelec u Holešova 
+420 602157010 
petr.zurek@bigoriginal.cz 
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