
vyřizuje: Mgr. Tomáš Voborník

195 EX 2445/11-206
evid. č. opr.: 

USNESENÍ

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 
Moravany,  Česká  republika jmenovaný  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České  republiky  č.j.  MSP-
400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu 
Pardubice po  soudním  exekutorovi  JUDr.  Arnoštu  Hofmanovi,  který  byl  pověřen  k provedení  exekuce 
Okresním soudem Praha - západ dne 25.10.2011 pod č. j. 225EXE 5314/2011-10 ve věci

na návrh oprávněné/ho: JUDr.  Eva Janíková,   nar.  30.04.1962,  IČ:  66219558, bytem Svatoplukova č.p. 
1207, Frýdek-Místek, kt. právně zastupuje advokát/ka Mgr. Ondřej Novák, se sídlem 
Farní P 19, Frýdek-Místek 

proti povinné/mu: 

za účasti manželky
povinného:

Klečka Václav,  nar. 29.10.1959, IČ: 15903460, bytem Pod Hájem č.p. 231, Tursko, 
kt. právně zastupuje advokát/ka Mgr. Libor Hubáček, se sídlem Malé Náměstí 73, 
Benešov 

Klečková Monika, 15.11.1961, bytem Terronská 898/48, Praha 6, DS u36dczi

za účasti přihlášených 
věřitelů:

1. Fatu Hiva, s.r.o., IČ 612 47 693, se sídlem Ke Kamenině 453/18, Ostrava- Hrušov, 711 
00 Ostrava
2. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY,  Orlická 
2020/4, 130 00 Praha; 
3. I-Xon a.s., Husitská 344/63, 130 00 Praha-Žižkov; 
4. Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ, Sokolovská 855/225, 190 
00 Praha; 
5. Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ, Sokolovská 855/225, 190 
00 Praha; 
6. Exekutorský  úřad  Litoměřice,  Masarykova  679/33,  412  01 Litoměřice-
Předměstí; 
7. Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13, 182 00 Praha; 

podle vykonatelného  notářského zápisu notářky JUDr. Evy Neumanové  ze dne 17.05.2011, zn. N 117/2011 
(NZ 89/2011), k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1.907.000,- Kč, a k vymožení 
nákladů exekuce
r o z h o d l   

takto:

Opravuje se bod I. usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice č.j. 195 
EX 2445/11-203 ze dne 10.12.2019 takto:

I. Elektronická  dražba  nemovitých  věcí,  která  byla  původně  nařízena  dražební  
vyhláškou  soudního  exekutora  Mgr.  Tomáše  Voborníka,  Exekutorský  úřad  
Pardubice č. j. 195 EX 2445/11-115 ve znění usnesení Krajského soudu v Praze  
zn. 20 Co 160/2018 ze dne 8.6.2018  usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše  
Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice č.j. 195 EX 2445/11-145, č.j.  195 EX  
2445/11-159,  usnesení  Okresního  soudu  pro  Prahu  západ  č.j.  225  EXE 
5314/2011-469  a se bude konat 



dne 13.01.2020 od 07:00:00 hod.

 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.e-drazby.cz

Podrobnosti o dražených nemovitých věcech lze nalézt na adrese: www.exek.org v části označené jako 
„DRAŽBY - NEMOVITÉ“. Informace z této DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY jsou také povinně zveřejněny způsobem  
umožňujícím dálkový elektronický přístup na Portálu dražeb Exekutorské_komory České republiky, na adrese:  
www.portaldrazeb.cz.

O d ů v o d n ě n í:

Soudní exekutor JUDr.  Arnošt  Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl  Okresním soudem Praha - 
západ dne  25.10.2011, pod č. j.  225EXE 5314/2011-10 pověřen provedením exekuce na majetek povinného. 
Dnem  31.8.2014  zanikl  výkon  funkce  soudního  exekutora  JUDr.  Arnošta  Hofmana  a  do  uvolněného 
Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České  republiky  jmenován 
rozhodnutím č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4 s účinností  od 1.9.2014 novým soudním exekutorem Mgr.  Tomáš 
Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z.  exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož 
výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.

Soudní exekutor i bez návrhu opraví chyby v písemném vyhotovení jím vydaných rozhodnutí.

Poučení: Proti  tomuto  usnesení  lze  podat  odvolání  ve  lhůtě  15  dnů  od  jeho  doručení  prostřednictvím 
podepsaného soudního exekutora.

Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem Praha - 
západ dne  25.10.2011, pod č. j.  225EXE 5314/2011-10 pověřen provedením exekuce na majetek 
povinného. Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do 
uvolněného  Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České 
republiky  jmenován  rozhodnutím  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým 
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z.  exekutor 
jmenovaný do exekutorského úřadu,  jehož výkon zanikl,  převezme spisy tohoto  exekutorského 
úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.

Listinné  stejnopisy  v exekučních  řízeních  vedených  Exekutorským  úřadem  mohou  být 
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka řízení, 
kterému  byly  listinné  stejnopisy  vyhotovené  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb 
zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti 
písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci 
na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu 
exekutorovi.

V Moravanech 11.12.2019

Doručování: 
oprávněný, povinný, manžel povinného, 
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
osoby, kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo, 
nebo nájemní právo k draženým nemovitostem, 
osoby, které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo pohledávky 
zajištěné zástavním právem na dražených nemovitostech 
FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti, 
katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou působností a 
OÚ obce dle umístění nemovitosti - adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD,
OSSZ a zdravotní pojišťovny

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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