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Místo a datum podpisu
V Břeclavi dne 02.10.2017

Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení
Disciplinární komise OFS Břeclav (dále jen „DK OFS“) v souladu s ust. § 89 Disciplinárního
řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“) zahajuje disciplinární řízení na
základě důvodného podezření ze spáchání disciplinárního přečinu:
Účastník řízení:

Levčík Miroslav

ID FAČR:

63110349

Důvodné podezření: Tělesné napadení podle ust. § 48 odst. 4 Disciplinárního řádu Fotbalové
asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), které bylo patrně spácháno dne 01.10.2017
v soutěžním utkání IV. třída muži, sk. C, 6240191 (Hustopeče B/H.Bojanovice) - 6240651 (Velké
Pavlovice C), číslo utkání 2017624A3C0901, v 42. minutě soutěžního utkání v přerušené hře, kdy
se měl dopustit tělesného napadení delegované osoby - rozhodčího prudkým strčením do hrudníku,
cloumáním za dres, roztržením dresu, držením pod krkem a zahozením píšťalky, a současně se měl
dopustit vyhrožování delegované osobě a dále měl použít zvlášť hrubé urážlivé výroky vůči
delegované osobě, tedy se měl dopustit vůči delegované osobě Pohoršujícího, urážlivého nebo
ponižujícího chování vůči delegovaným osobám dle ust. § 45 odst. 2 DŘ FAČR, přičemž za
uvedené disciplinární přečiny měl být účastník řízení, jako hráč, vyloučen.
DŘ FAČR: § 48 odst. 4, § 45 odst. 2
Jednání DK OFS ve věci shora uvedeného důvodného podezření se koná dne
05.10.2017 v sídle OFS Břeclav v úřední době od 15:30 hod do 16:00 hod.

Poučení:
Účastník je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání
disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně.
Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně
disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán.
Nedostaví-li se na toto zasedání účastník, který nemá povinnost se zasedání zúčastnit, může
být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti.

David Osička
sekretář DK OFS

Mgr. Antonín Uher
předseda DK OFS
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