
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 14 ze dne 10.3.2020 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

II. tř. MP muži: 
Líšeň C – Řečkovice     neděle 22.3.2020 v 16.00 hod. 
 
Mladší žáci B: 
Start B – Řícmanice     středa 3.6.2020 v 16.30 hod. 
 
Starší přípravka A: 
Bystrc – Medlánky      čtvrtek 7.5.2020 v 16.30 hod. 
 
Starší přípravka B: 
Bystrc B – Medlánky B     čtvrtek 7.5.2020 v 16.30 hod. 
MCV – Líšeň U11B      pátek 29.5.2020 v 17.00 hod. 
 
Starší přípravka D: 
Líšeň (d) – Líšeň U10B     pondělí 20.4.2020 v 17.00 hod. 
 
Mini přípravka: 

 Bosonohy/Popůvky – Líšeň U7 B    pátek 22.5.2020 v 17.00 hod. 
 Bosonohy/Popůvky – Líšeň U7 A    pátek 8.5.2020 v 17.00 hod. 

  

2. Schvalování výsledků: 

STK projednala námitky sportovně technického charakteru uvedené v ZoU (vyjma 
nedostatků areálů a hracích ploch)  
 

3. Žádost FK Soběšice 
FK Soběšice by rád přihlásil do jarní části soutěže druhý tým mladších žáků do soutěže 

II. třídy skupiny A na volný los – do rozlosované a rozehrané soutěže nemůže být 

družstvo dodatečně zařazeno.  

Je možnost přidat tento tým jako „hospitanta“ bez možnosti zařazení do IS FAČRu.  

Je možnost odehrát přátelská utkání v době volné losu.  

Body ani výsledky nebudou započítávány.  

STK navrhuje spojit se s kluby v dané soutěži a domluvit se individuálně na těchto 

zápasech. 

 

 

 

FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO 
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Vídeňská 470/9,  639 00  Brno 
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4. Upozornění FK Lokomotiva Horní Heršpice 

FK Lokomotiva HH  klub informoval STK, že pravděpodobně od 15.4.2020 bude na jeho 

hřišti zahájena rekonstrukce kabin.  

Do areálu budou dovezeny kontejnery, které budou sloužit jako šatny pro mužstva a 

rozhodčí a budou také k dispozici sprchy a toalety.  

Za dané situace STK souhlasí s odehráním domácích zápasů i v kategorii mužů. 

 

5. Upozornění FK SK Líšeň 
 FK SK Líšeň upozorňuje na rekonstrukci komunikace Ondráčková - viz. níže: 

  

Rekonstrukce ulice Ondráčkova v Brně-Líšni 
 

V současné době je příjezd autem do Mariánského údolí možný pouze přes Podolí.  
Příjezd na hřiště v Podolí není z Líšně možný ulicí Ondráčkovou, ale je nutné projet 
ulicí Holzovou a přijet do Podolí po staré vyškovské silnici.   
Z důvodu rekonstrukce kanalizace bude od zahájení provozu nočních linek v neděli 1. 3. 
2020 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2021) částečně uzavřena ulice 
Ondráčkova v Líšni. Práce budou probíhat v několika etapách, přičemž v první etapě dojde k 
následujícím opatřením: 
Autobusová linka 55 bude ukončena v zastávce Podolská (přeložena cca o 180 metrů 
směrem k náměstí Karla IV.). 

 
Regionální autobusová linka 151 pojede od 2. 3. 2020 ve směru do Brna v úseku mezi 
zastávkami Podolí a Brno, Mifkova odklonem po místních komunikacích obce Podolí (ulice 
Dědina, Palouk a Hřbitovní) k zastávce Šlapanice, Bedřichovice, rozc., po silnici II/430 do 
Brna a dále ulicemi Drčkova, Holzova a Belcrediho. Ve směru do Šlapanic pojede mezi 
zastávkami Brno, Nám. Karla IV. a Šlapanice, Bedřichovice, rozc. ulicemi Belcrediho, 
Holzova a Drčkova, po silnici II/430 do zastávky Šlapanice, Bedřichovice, rozc. a do obce 
Podolí, kterou projede po místních komunikacích se zastávkami Podolí a Podolí Líšeňská 
(přesunutá). Na objízdné trase obslouží zastávky Brno, Slatina, rozc. a Brno, Muzeum 
dopravy v obou směrech jízdy. Spoje ukončené v zastávce Brno, Mariánské údolí pojedou po 
standardní trase. 
 
Změny zastávek: 
Náměstí Karla IV. – pro linku 151 v obou směrech přeložena k zastávkám linek 58 a 78. 
Macháčkova, Velatická – bez obsluhy linkou 151. 
Podolská – přeložena cca o 180 metrů k náměstí Karla IV., bez obsluhy linkou 151. 
Mariánské údolí – obsluhována pouze končícími spoji linky 151, bez obsluhy linkou 55. 
Podolí, Líšeňská – pro spoje linky 151 jedoucí odklonem přes Slatinu přeložena ke křižovatce 
Dědina × Výhon. 



 

 
Zdroj: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.  
https://www.idsjmk.cz/#lock33224. 
 

 

https://www.idsjmk.cz/#lock33224


 

 
 



 

 
 
6. Upozornění pro fotbalové kluby - nahrání soupisek v IS FAČR 

STK žádá kluby o zadání soupisek do IS FAČRu do pondělí 16.3.2020 a zaslání 
seznamů hráčů pro jarní část soutěží. 
 

7. Upozornění pro fotbalové kluby a rozhodčí  
STK důrazně upozorňuje Všechny fotbalové kluby na platné znění článku 24 bod 
10 RFS, kdy do kvóty pro udělené OT (ŽK) se započítávají i OT udělené 
funkcionářům družstva (vedoucí, trenér, asistent trenéra, zdravotník atd.)!!!!!!! 

  STK žádá vedoucí družstev o řádnou kontrolu ZoU před jeho 
 potvrzením! 

 
Zprávy DK: 

 
    Veškerá rozhodnutí DK jsou zveřejněna na Úřední desce - viz. níže: 
 

      https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317 

 
 

Libor Charvát 
sekretář MěFS 

 

https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=317

