
Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

                  Tel: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Rozhodnutí			VV		OFS	Znojmo č.	02 -1516

									 -----------------------------------------------------------------------------------------

Odvolání SK Grešlové Mýto ze dne 21.4.2016, proti rozhodnutí DK OFS Znojmo - spisová značka:  DR2016049604 ze dne 
14.4.2016

V souvislosti s rozhodnutím DK OFS Znojmo – spisová značka : 

DR2016049604 ze dne 14.4.2016

obdržel VV OFS Znojmo odvolání proti tomuto rozhodnutí.

VV OFS odvolání projednal a na svém pravidelném zasedání v úterý 10.5.2016  rozhodl :

Odvolání		částečně		vyhovět

A to v bodech: 1) snížením udělené pokuty o 50%.

                         

Poučení	:
Návrh na přezkum rozhodnutí je mimořádný opravný prostředek, kterým může účastník řízení napadnout rozhodnutí 
o odvolání vydané výkonným výborem okresního fotbalového svazu. Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze 
proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení požádal podle § 110 odst. 7 DŘ o vyhotovení odůvodnění. Návrh na 
přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise FAČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění 

podle § 110 odst. 7  DŘ. Jelikož bylo odvolání částečně vyhověno, vrací se poplatek za projednání odvolání v plné 
výši.

Zdeněk Leitner

      předseda  OFS Znojmo



Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

                  Tel: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Rozhodnutí			VV		OFS	Znojmo č.	03 -1516

									 -----------------------------------------------------------------------------------------

Odvolání SK Grešlové Mýto ze dne 21.4.2016, proti rozhodnutí DK OFS Znojmo - spisová značka:  DR2016049613 ze dne 
14.4.2016

V souvislosti s rozhodnutím DK OFS Znojmo – spisová značka : 

DR2016049613 ze dne 14.4.2016

obdržel VV OFS Znojmo odvolání proti tomuto rozhodnutí.

VV OFS odvolání projednal a na svém pravidelném zasedání v úterý 10.5.2016  rozhodl :

Odvolání		částečně		vyhovět

A to v bodech: 1) snížením udělené pokuty o 50%.

                         

Poučení	:
Návrh na přezkum rozhodnutí je mimořádný opravný prostředek, kterým může účastník řízení napadnout rozhodnutí 
o odvolání vydané výkonným výborem okresního fotbalového svazu. Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze 
proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení požádal podle § 110 odst. 7 DŘ o vyhotovení odůvodnění. Návrh na 
přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise FAČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění 

podle § 110 odst. 7  DŘ. Jelikož bylo odvolání částečně vyhověno, vrací se poplatek za projednání odvolání v plné 
výši.

Zdeněk Leitner

      předseda  OFS Znojmo



Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

                  Tel: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Rozhodnutí			VV		OFS	Znojmo č.	04 -1516

									 -----------------------------------------------------------------------------------------

Odvolání osoby Svoboda Roman (77110580) ze dne 21.4.2016, proti rozhodnutí DK OFS Znojmo - spisová značka:  
DR2016049596 ze dne 14.4.2016

V souvislosti s rozhodnutím DK OFS Znojmo – spisová značka : 

DR2016049596 ze dne 14.4.2016

obdržel VV OFS Znojmo odvolání proti tomuto rozhodnutí.

VV OFS odvolání projednal a na svém pravidelném zasedání v úterý 10.5.2016  rozhodl :

Odvolání		částečně		vyhovět

A to v bodech: 1) snížením udělené pokuty o 50%.

                         2) zrušením zákazu vstupu do prostoru hřiště ve všech funkcích panu Romanu

                             Svobodovi                                                                                                           

Poučení	:
Návrh na přezkum rozhodnutí je mimořádný opravný prostředek, kterým může účastník řízení napadnout rozhodnutí 
o odvolání vydané výkonným výborem okresního fotbalového svazu. Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze 
proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení požádal podle § 110 odst. 7 DŘ o vyhotovení odůvodnění. Návrh na 
přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise FAČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění 

podle § 110 odst. 7  DŘ. Jelikož bylo odvolání částečně vyhověno, vrací se poplatek za projednání odvolání v plné 
výši.

Zdeněk Leitner

      předseda  OFS Znojmo



Okresn í  fo tba lový  svaz  Zno jmo
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo

                  Tel: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz

Rozhodnutí			VV		OFS	Znojmo č.	05 -1516

									 -----------------------------------------------------------------------------------------

Odvolání osoby Šnejdarová – Kršňáková Irena (72041170) ze dne 21.4.2016, proti rozhodnutí DK OFS Znojmo - spisová 
značka:  DR2016049609 ze dne 14.4.2016

V souvislosti s rozhodnutím DK OFS Znojmo – spisová značka : 

DR2016049609 ze dne 14.4.2016

obdržel VV OFS Znojmo odvolání proti tomuto rozhodnutí.

VV OFS odvolání projednal a na svém pravidelném zasedání v úterý 10.5.2016  rozhodl :

Odvolání		částečně		vyhovět

A to v bodech: 1) snížením udělené pokuty o 50%.

                         

Poučení	:
Návrh na přezkum rozhodnutí je mimořádný opravný prostředek, kterým může účastník řízení napadnout rozhodnutí 
o odvolání vydané výkonným výborem okresního fotbalového svazu. Návrh na přezkum rozhodnutí lze podat pouze 
proti rozhodnutím, u nichž účastník řízení požádal podle § 110 odst. 7 DŘ o vyhotovení odůvodnění. Návrh na 
přezkum rozhodnutí se podává u Odvolací komise FAČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odůvodnění 

podle § 110 odst. 7  DŘ. Jelikož bylo odvolání částečně vyhověno, vrací se poplatek za projednání odvolání v plné 
výši.

Zdeněk Leitner

      předseda  OFS Znojmo




