
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Úřední zprávy MěFS č. 2 ze dne 9.8.2022 
 

 

 

Zprávy STK: 
 

 

1. Změna termínů utkání: 

STP D: 
Slatina – Chrlice    pátek 21.10.2022 v 15.30 hod., STK nařizuje  
           čas 
MLP B: 
Slatina – Řečkovice    pátek 2.9. 2022 v 16.30 hod. 
Slatina – Start    pátek 30.9.2022 v 16.00 hod., bez čekací doby 
 
MLP C: 
St.Lískovec – ČAFC   sobota 1.10.2022 v 9.00 hod. 
 
MLP D: 
Slatina – Soběšice    pátek 7.10.2022 v 15.45 hod., STK nařizuje čas 

 

2. Chybějící souhlasy soupeřů a začátky utkání mimo TL: 

MP muži: 
Jundrov – ČAFC    středa 7.9.2022 v 17.00 hod., chybí dohoda 
Jundrov – Líšeň C    středa 14.9.2022 v 16.30 hod., chybí dohoda 
 
 
MS muži: 
Bystrc B – Obřany B   sobota 1.10.2022 v 15.00 hod., úřední začátek 
           TL 
Bystrc B – St. Lískovec   sobota 15.10.2022 v 15.00 hod., úřední začátek 
           TL 
 
Dorost: 
Chrlice – Bílovice    úterý 30.8.2022 v 16.30 hod., úřední začátek TL 
Řícmanice – Obřany   úterý 30.8.2022 v 16.30 hod., úřední začátek TL 
Řícmanice – Chrlice   úterý 6.9.2022 v 16.30 hod., úřední začátek TL 
Bílovice – Chrlice    neděle 2.10.2022 v 15.00 hod., úřední začátek 
                          TL 
Obřany – Bystrc B    středa 14.9.2022 v 16.00 hod., úřední začátek  
                      TL, chybí dohoda 
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STŽ: 
Lokomotiva – Bílovice/Obřany  pondělí 19.9.2022 v 16.00 hod., úřední začátek     
                                                     TL, chybí dohoda 

 

3. Schvalování výsledků: 

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

4. Informace pro kluby: 
 

 STK žádá kluby o včasné nahrání soupisek družstev do IS FAČR a na včasné zaslání 
seznamů sdružených družstev. (čl. 12 RFS) 

 

 STK žádá kluby o kontrolu uvedených hřišť u jednotlivých utkání. V případě 
nesrovnalostí napište do mailu požadované hřiště u daného utkání.  

 

 Změna pořadatelství Soběšice z důvodu rekonstrukce budovy kabin – utkání 
můžů MP a přípravky STP sk. D a MLP sk. D  - STK žádá o zaslání termínů utkání 
při změně pořadatelství do 7.8.2022 od jednotlivých klubů na mail sekretáře 
MěFS a STK. Tyto změny budou zdány bezplatně. 

 

 STK upozorňuje kluby na čl. 8 bod 4 a 5 RFS – při porušení daných bodů může 
dojít k nezahájení utkání. STK upozorňuje kluby, že uvedená povinnost,  bude 
vyžadována u všech soutěží bez výjimky a bude rozhodčím kontrolována. 
Doporučujeme označit hlavního pořadatele vestou s nápisem „hlavní pořadatel“.  

 

5. Upozornění pro kluby a rozhodčí - objížďka u Podolí (kruhový objezd): 
 

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: 
 

 
  

 
 

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

