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Úřední zprávy OFS č. 19 (28. 2. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Kontrola hlášenek 

STK provedla kontrolu zaslaných hlášenek ke dni 28.2.2018 a konstatuje, že neobdržela 

hlášenky od následujících fotbalových klubů, v následujících soutěžích a kategoriích: 

 OP muži – Modřice 

 III. B muži – Zbraslav „B“ 

 IV. A muži – Opatovice (zasláno 28.2.2018) 

 IV. B muži – Modřice „B“ 

 OP dor. – Habrovany 

 OP ml. žáci sk. A – Žabčice 

 OP ml. žáci sk. B – Kahan/Zbraslav „B“ 

 III. tř. st. přípravka sk. A  - Žabčice 

 III. tř. st. přípravka sk. B – Modřice 

 III. tř. ml. přípravka sk. A  - Žabčice 

 III. tř. ml. přípravka sk. B – Modřice 

 Old Boys – St. Lískovec 

 

STK pro nesplnění povinnosti čl. 5 bod 4b RFS uděluje výše uvedeným fotbalovým klubům 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

STK vyzývá výše uvedené fotbalové kluby ke splnění povinnosti dle článku 5 bod 4b RFS – termín 

ihned!! 

  

 

2. Informace FK SK Moutnice – uzávěrka komunikace v obci 

Fotbalový klub SK Moutnice předložil podrobný plán uzávěrky komunikace v obci – viz. níže: 

http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75 

 

 

3. Informace FK SK Blučina – uzávěrka komunikace v obci 

do konce listopadu letošního roku je omezený průjezd obcí Blučina.  

Příjezd od Židlochovic a od Vojkovic, není možný. 

Zde jsou uvedeny možnosti, jak se do Blučiny na hřiště SK dopravit:  

 kdo má platnou dálniční známku, tak příjezd od Brna po dálnici D2, Exit 11.  

Zpět je ale nájezd na dálnici na Brno uzavřený!! Musí se jet na Opatovice, Rajhradice, 

Rajhrad nebo na Měnín, Otmarov, Rajhradice, Rajhrad  

 kdo nemá dálniční známku: příjezd od Rajhradu přes Rajhradice, Opatovice, Blučina nebo od 

Měnína do Blučiny 
 

 

 

 

 

 

http://www.oumoutnice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=75


4. Různé: 

Sekretariát OFS Brno-venkov upozorňuje Všechny účastníky trenérského školení  

trenérské licence „C“, které se uskutečnilo ve dnech 18 - 19.3.2017 v Říčanech, že si  

mohou po telefonické dohodě se sekretářem OFS Brno - venkov, vyzvednout vyhotovené 

trenérské průkazy, licence „C“!!!  

Průkaz si nevyzvedli následující účastníci: Lukáš Sedlák a Luboš Šipka 

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318 

    

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 

https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/318

