
Fotbalová asociace České republiky 

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV 

Vídeňská 9, 639 00 Brno 

  Tel.: 543 254 963  Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz 

 

 

Úřední zprávy OFS č. 30 (23. 5. 2018) 
 

 

STK: 

 
1. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Ořechov – Měnín, H – 4x ŽK 

Blučina – V. Bítýška, D – 4x ŽK 

  

III. A muži 

bez závad 

 

III. B muži  

Oslavany – Zbraslav „B“, SU nesehráno pro nedostavení se host. družstva. 

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK fotbalový klub 

Zbraslav „B“.  

STK za porušení článku 5 bod 11 RFS, uděluje FK Zbraslav „B“ pořádkovou pokutu  

ve výši 200,- Kč. 

Troubsko – Ketkovice, v hlavičce ZoU chybně uveden AR2 (laik) Findeis Richard ID: 

09090407. Člen FAČR s uvedeným ID je členem FAČR a hráčem Tělovýchovné jednoty Sokol 

Lochkov, číslo klubu: 1050141 (R Mikláš) 
 

IV. A muži 

Moutnice „B“ – Opatovice, konfrontace hráče D1 Kolek Filip ID: 99110709, kapitán H namítl 

neoprávněný start domácího hráče č. 1. Po utkání se brankář domácího týmu společně s 

vedoucím týmu dostavili do kabiny R a D1 byl vyzván, aby předložil doklad totožnosti. 

Odpověděl, že jej u sebe nemá. Podle IS FAČR nelze určit, zda se jedná o daného hráče či ne. 

Poté byl vyzván, že odpoví na 4 základní otázky, načež odešel z kabiny R, když jsem požádal, 

aby se opět dostavil do kabiny R, bylo mi vedoucím D sděleno, že již odjel. Totožnost se 

nepodařilo prokázat. 

STK z důvodu neprokázání, oprávněnosti, či neoprávněnosti nastoupení výše uvedeného hráče 

zve do následujícího zasedání STK dne 30.5.2018 v 16:30 následující hráče a funkcionáře: 

Moutnice: Kolek Filip ID: 99110709 (hráč) a Hrdlička Jan ID: 94070737 (vedoucí družstva) 

Opatovice: Fic Richard ID: 81031287 (vedoucí družstva) 

Oujezdský Jan ID: 97041215 (delegovaný rozhodčí) 

Za účast hráčů a funkcionářů na zasedání STK zodpovídají mateřské kluby a za účast 

delegovaného R na zasedání STK, komise rozhodčích OFS Brno-venkov!!!! 

 
IV. B muži 

Budkovice – Židlochovice, v ZoU nepopsán PK (R Hřib) 

 

IV. C muži 

Říčany „B“ – Šatava, H – 4x ŽK, vedoucí hostujícího družstva po ukončení SU, neuzavřel ZoU.  

STK za porušení § 30 bod 2i SŘF, v součinnosti s §61 bod 2 SŘF uděluje fotbalovému klubu 

Šatava, pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč.  



Podaný protest družstva hostí proti nastoupení hráče D č. 10 Jahna Filipa ID: 98081274, hráč 

nebyl uveden v ZoU, navíc dle podaného protestu fotbalového klubu Šatava, byl uvedenému 

hráči udělen OT (ŽK). Jmenovaný hráč, nebyl uveden v ZoU a osobní trest nebyl v ZoU uveden.  

STK z důvodu neprokázání, oprávněnosti, či neoprávněnosti nastoupení výše uvedeného hráče 

zve do následujícího zasedání STK dne 30.5.2018 v 16:30 následující hráče a funkcionáře: 

Říčany „B“: Jahn Filip ID: 98081274(hráč) a Antl David ID: 76110209 (vedoucí družstva)  

Šatava: Slezák Zdeněk ID: 56020076 (vedoucí družstva) 

Minařík Pavel ID: 68010294(delegovaný rozhodčí) 

Za účast hráčů a funkcionářů na zasedání STK zodpovídají mateřské kluby a za účast 

delegovaného R na zasedání STK, komise rozhodčích OFS Brno-venkov!!!!   
 

OP dorost 

bez závad 

 

OP st. žáci 1-4 

Střelice – Pozořice/V. Šumice, v ZoU neuveden AR1 a AR2 (R Maša) 

 

OP st. žáci 5-8 

bez závad 

 

OP ml. žáci A 

bez závad 

 

OP ml. žáci B 

bez závad 

 

OP st. přípravka 

bez závad 

 

OP ml. přípravka 

Tišnov – Kuřim, v ZoU chybně uvedena doba hry, (R Fraňková) 

 

Old Boys 

bez závad 

 

 

2. Změny termínů utkání 

 

OP muži 

25. kolo, Modřice – Želešice: SO 9.6.2018 v 16:30 

 

III. A muži 

25. kolo, Těšany – Kupařovice: NE 10.6.2018 v 11:00 

 

III. B muži 

24. kolo, Radostice – Zbraslav „B“: SO 2.6.2018 v 16:30 

26. kolo, Drásov – Chudčice: SO 16.6.2018 v 14:00, hř. Chudčice 

  

IV. C muži 

17. kolo, Troubsko „B“ – Říčany „B“: NE 27.5.2018 v 10:30 

 

OP dorost 

25. kolo, Domášov/V. Knínice – Habrovany: NE 10.6.2018 v 16:00, hř. V. Knínice  

 

OP ml. žáci B 

10. kolo, Čebín/Drásov – Tišnov „B“: ČT 24.5.2018 v 17:30 

17. kolo, Kahan/Zbraslav „B“ – Střelice: PO 28.5.2018 v 17:30 

 



III.A ml. přípravka 

18. kolo, Ochoz – Újezd: ST 6.6.2018 v 17:30 

 

Old Boys 

14. kolo, Mělčany – Těšany: ST 30.5.2018 v 18:00 

 

  

3. Projednání protestu fotbalového klubu Hrušovany u Brna 

 STK projednala protest fotbalového klubu Hrušovany u Brna, týkající se výkonu hlavního 

rozhodčího 

 STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR 

 kontrolu a konstatuje, že dle §27 bod 2 Procesního řádu FAČR, protest zamítá jako 

 neoprávněný v celém rozsahu 

 STK za podání neoprávněného protestu dle Procesního řádu FAČR určuje fotbalovému 

 klubu Hrušovany u Brna poplatek ve výši 500,- Kč. 

 

4. Projednání protestu fotbalového klubu Šatava 

 STK projednala protest fotbalového klubu Šatava, týkající se popisu vyloučení a dále 

 oprávněnosti, či neoprávněnosti nastoupení hráče domácích 

 STK na základě zjištěných skutečností provedla dle §26 bod 1-4 Procesního řádu FAČR 

 kontrolu a konstatuje, že případ odkládá, z důvodu nepřesných a neúplných údajů v ZoU 

 STK případ odkládá a do příštího jednání STK zve následující zástupce klubů a 

 delegovaného R: Říčany „B“: Jahn Filip ID: 98081274(hráč) a Antl David ID: 76110209 (

 vedoucí družstva)  

 Šatava: Slezák Zdeněk ID: 56020076 (vedoucí družstva) 

 Minařík Pavel ID: 68010294(delegovaný rozhodčí) 

 

5. Finále Okresního poháru 

STK na základě výsledku ½ Okresního poháru schválila složení dvojice pro finále 

Okresního poháru dne 31.5.2018 v 17:30 hod. na hřišti v Blažovicích: 

Šlapanice „B“ – Měnín 

 

STK vybrala na základě zájmu ze strany FK příslušejících k OFS Brno-venkov, jako 

pořadatele finále Okresního poháru FK TJ Blažovice. 

 

6. 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 

Střed obce Moutnice je stále uzavřený ve směru na Těsany (při cestě do Těšan nutné použít 

objízdnou trasu přes Zatčany a Nesvačilku). 

 

7. Informace TJ Rajhradice - omezené parkování v areálu FK 

Fotbalový klub TJ Rajhradice oznamuje, že ode dne 1.4.2018 do 30.5.2018 nebude možné 

parkovat vozidla a klubové autobusy přímo v areálu TJ Rajhradice a to z důvodu výstavby 

nového dětského hřiště v areálu TJ, takže areál TJ bude od 1.4.2018, pro veškerá vozidla 

uzavřen. Nejbližší parkování bude na ulici Trávníky u MŠ. 

 

8. Informace SK Říčany – uzavírka ulice Veveří (komunikace II/386) v Ostrovačicích 

Pro příjezd do Říčan od Brna musíte využít ke sjezdu z D1 EXIT 182 Kývalka, dále po 

dálničním přivaděči a po průjezdu obcí Ostrovačice přijedete do Říčan. 

 Pro příjezd do Říčan od Veverské Bítýšky využijte značených objízdných tras: 

 z Nového Dvoru přes Bystrc a po komunikaci II/384 na KO Troubsko-Veselka, Popůvky,   

Ostrovačice, Říčany 

 majitelé dálniční nálepky mohou využít před Ostrovačicemi nájezdu na D1 směr Brno,  

kterou opustí na sjezdu EXIT 182, dále po dálničním přivaděči a po průjezdu obcí 

Ostrovačice přijedete do Říčan. 

 Trasa pro příjezd do Říčan od Rosic není dotčena 

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


9. Podzimní část SR 2018/2019 – začátek 

STK předpokládá začátek podzimní části SR 2018/2019 v kategorii dospělých (OP + III. tř.) v 

termínu 11.+12.8.2018. 

Začátek v kategorii dospělých (IV. tř) a mládeže, budou upřesněny dle počtu přihlášených 

účastníků a uvedeny v TL pro podzimní část SR 2018/2019.   

 

 

Různé: 

Sekretariát OFS Brno-venkov upozorňuje Všechny fotbalové kluby, které si stále nevyzvedly 

fotbalové míče, že po předchozí telefonické, či emailové dohodě se sekretářem OFS Brno-venkov, 

je možné si míče vyzvednout na sekretariátu OFS Brno-venkov, Vídeňská 470/9, I. patro.  

 

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

