
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 3 (3.8.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínů utkání 

 

Okresní přebor  

3. kolo, Zbýšov – Blažovice: Ne 21.8.2022 v 17:00 

 

III.A muži 

2. kolo, V. Šumice – Žabčice: St 28.9.2022 v 15:30 

 

IV. A muži 

6. kolo, Žatčany – Rajhradice „B“: So 10.9.2022 v 10:30 

9. kolo, Rajhradice „B“ – Moutnice „B“: So 1.10.2022 v 15:00 

 

St. žáci sk. A 

2. kolo, Pohořelice – Podolí: Ne 28.8.2022 v 10:00 

 

St. žáci sk. B 

5. kolo, Zbraslav – Rosice „B“: Ne 18.9.2022 v 10:30 

9. kolo, Zbraslav – Bystrc „C“: Ne 16.10.2022 v 10:00 

 

2. Upozornění pro fotbalové kluby – splnění povinnosti dle §10 SŘF 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby v kategorii dospělých na povinnost vyplývající  

z §10 SŘF – soupiska družstva, zejména bod 4 uvedeného § SŘF!!!!!!!! 

 

3. Šlapanice - žádost o dodatečné zařazení družstva 

 STK obdržela písemnou žádost od FK Šlapanice o dodatečné zařazení „B“ družstva ml. žáků 

do soutěže Ml. žáci sk. A na losovací číslo“9 – volný los“ 

 STK žádá Všechny členské kluby, které mají zařazená svoje družstva v dané soutěži o 

zaslání písemného vyjádření, zda s dodatečným zařazením „B“ družstva Šlapanic do 

soutěže Ml. žáků na losovací číslo „9“ souhlasí, či nesouhlasí – T. do 9.8.2022 24:00. 

 

4. Troubsko – žádost o udělení výjimky, nastoupení hráče v nižší věkové kategorii 

STK obdržela písemnou žádost od FK TJ Sokol Troubsko, týkající se udělení výjimky pro hráče 

Tomáše Marčana ID: 09070486 (kategorie st. žáci), nastoupení za družstvo ml. žáků v SR 

2022/2023. 

STK žádost výše uvedeného FK projednala a v souladu s platným ustanovením Soutěžního 

řádu Mládeže a žen FAČR, schválila a výše jmenovaný hráč Tomáš Marčan ID: 09070486, 

může v celém SR 2022/2023 nastupovat za družstvo ml. žáků FK TJ Sokol Troubsko 

 

Fotbalová asociace České republiky 
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5. Upozornění pro fotbalové kluby - kontrola zadaných hlášenek v IS FAČR 

STK provedla kontrolu zadaných hlášenek ze strany členských klubů v IS FAČR a byly zjištěny 

ze strany členských klubů, následující nedostatky: 

 

Ml. žáci sk. A: 

5. kolo, V. Šumice – Prace/Blažovice: Pá 16.9.2022 v 17:00 

7. kolo, V. Šumice – Pozořice: Pá 30.9.2022 v 17:00 

8. kolo, V. Šumice – Babice n. Svit.: Pá 7.10.2022 v 16:45 

1. kolo, V. Šumice – Podolí: Pá 28.10.2022 v 16:00 

 

Ml. žáci sk. C: 

5. kolo, V. Bítýška – Kuřim „C“: Pá 16.9.2022 v 16:30 

7. kolo, V. Bítýška – Rosice „B“: Pá 30.9.2022 v 16:00 

9. kolo, V. Bítýška – Drásov/Čebín: Pá 14.10.2022 v 15:45 

 

Výše uvedené termíny neodpovídají termínu a času uvedenému ve schválené a platné TL, pro 

podzimní část SR 2022/2023 a není doložen souhlas soupeře.  

V případě nedoložení dvoustranné dohody na změnu termínu SU, budou termíny a časy v IS 

nastaveny ze strany STK, dle platné TL, pro podzimní část SR 2022/2023!!! 

 

V případě klubu V. Šumice žádá STK o splnění povinnosti, vyplývající z platného článku 7 bod 

10 RFS pro SR 2022/2023 (umělé osvětlení – uvedené časy začátku SU neodpovídají časům, 

uvedeným v platné TL pro podzimní část SR 2022/2023 – viz. výše)!!!!!! 

 

6. Kontrola areálu SK Ketkovice, z.s. 

 Zástupce STK dne 29.7.2022 (Pavel Dolníček) provedl kontrolu areálu fotbalového klubu SK 

Ketkovice, z.s.  

 Zástupce STK při prohlídce na místě neshledal závažné nedostatky, areál splňuje požadavky 

dle čl. 7 bod 7 RFS a § 45+46 SŘF – viz písemná zpráva zástupce STK 

 

7. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí – uzávěrka kruhového objezdu u Bedřichovic 

(Podolí)  

 

OBJÍZDNÁ TRASA Z DŮVODU OPRAVY KRUHOVÉHO OBJEZDU U 

BEDŘICHOVIC 1.8. - 14.8. 

 

V pondělí 1.8. 2022 byla zahájena oprava okružní křižovatky mezi Podolím a 

Bedřichovicemi. Oprava proběhne ve dvou etapách. Při obou etapách bude 

doprava přes křižovatku ve směru Brno - Vyškov řízena semaforem kyvadlově. 

  

První etapa 1.8. -  9.8. 2022 se dotkne především poloviny kruhového objezdu na 

straně obce Podolí ve směru Vyškov - Brno. Nebude možný nájezd na křižovatku 

ani sjezd z křižovatky do Podolí. Také ve směru z Bedřichovic bude platit zákaz 

nájezdu na tuto křižovatku. 

Druhá etapa 10.8. - 14.8.2022 uzavře průjezd kruhového objezdu směr Brno - 

Vyškov na straně obce Bedřichovice. Při této etapě nebude možný nájezd na 

křižovatku ani sjezd z křižovatky do Podolí a Bedřichovic. 

  

Objízdná trasa povede při obou etapách přes brněnskou městskou část Líšeň 

ulicemi Ondráčkova, Holzova. 

  

 

 



Autobusová linka 151 bude od 1.8. do 14.8. 2022 rozdělena na 2 části: 

Jírova - Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. - 

Židlochovice. 

Spoje na straně Podolí se budou otáčet před uzavřenou okružní křižovatkou v 

prostoru běžných zastávek Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí. Cestující vystoupí na 

standardní zastávce u křižovatky a pěší chůzí musí do Bedřichovic na provizorní 

zastávku linky 151, která bude pokračovat směr Šlapanice. 

Spoje od Šlapanic se budou otáčet v Bedřichovicích ulicemi Hlavní - Studýnky a 

Lipová. Zastávka Šlapanice, Bedřichovice, rozc. (pro spoje od/do Šlapanic) bude 

přesunuta do ulice Hlavní na vjezdu do obce. 

  

Mapka objízdné trasy: 

 

 
 

 

 

 

 

DK: 

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

 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318 
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