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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice se sídlem 9.května 215, Moravany
v rámci další činnosti exekutora podle §76 odst. 2 z.č. 120/201 Sb.z. v platném znění /dále jen „exekuční
řád“ příp. „e. ř.“  na základě Smlouvy o další činnosti soudního exekutora – smlouvy o provedení
dobrovolné dražby ze dne 25.7.2022 uzavřené mezi 

navrhovatelem:

dlužníka

Ing. Martin Fořt, Chrudim, Palackého 653, PSČ 53701,  
insolvenční správce 

Farma Žabovřesky s.r.o.,  IČ 46357645,  se  sídlem Žabovřesky 30,  25601
Chlístov

a dražebníkem: Mgr.  Tomášem  Voborníkem,  soudním exekutorem,  Exekutorský  úřad
Pardubice, se sídlem 9. května 215, 53372 Moravany

za účelem zpeněžení majetku v insolvenčním řízení zn.  KSPH 65 INS 18685/2017 vedeném u  Krajského
soudu v Praze dle §286 odst. 1 písm. d) z.č. 182/2006 Sb. z.  v platném znění ve spojení s ust. §76 odst. 2 z.č.
120/2001 Sb.z. v platném znění, § 69 e. ř. a  § 336mb zákona č. 99/1963 Sb. z., /občanského soudního řádu,
dále jen "o.s.ř."/ 

r o z h o d l      t a k t o:
Elektronická dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 195 ED 6/22-O-6   s e   o d ro č u j e
n a    n e u r č i t o.

O d ů v o d n ě n í:

Na základě pokynu insolvenčního  správce ze dne 3.8.2022  soudní exekutor dražbu na řízenou na 30.8.2022
odročil na neurčito. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

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 5.08.2022

Doručování: shodně jako čl. 6 
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor

Exekutorský úřad Pardubice
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