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195 ED 4/2023-O-2

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 3.3.2023 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. 

rozhodl takto: 

Z článku II. dražební vyhlášky č.j.  195 ED 4/2023-O-1 vydané dne 3.3.2023 soudním
exekutorem  Mgr.  Tomášem  Voborníkem,  Exekutorský  úřad  Pardubice   se  vyjímá
položka: 

 pozemek st.p.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí rozestavěná stavba
bez čp./če. ve vlastnictví jiného vlastníka (LV 457 k.ú. Chlístov u Benešova);

Všechny ostatní částí výroku dražební vyhlášky č.j. 195 ED 4/2023-O-1 ze dne 3.3.2023
zůstávají v platnosti a nezměny. 

Odůvodnění: 

Soudní exekutor kdykoliv i bez návrhu opraví chyby v písemném vyhotovení jím vydaného
rozhodnutí. 
V daném případě byla dne 3.3.2023 vydána dražební vyhláška (usnesení) č.j. 195 ED 4/2023-
O-1. 
V textu  čl.  II.  Předmět  dražby  citované  dražební  vyhlášky  došlo  v písemném  vyhotovení
dražební vyhlášky k uvedení (zahrhutí) do předmětu dražby i položky, která není předmětem
tohoto  dražebního  procesu  dle  uzavřeníé  smlouvy  o  provedení  další  činnosti  soudního
exekutora ve formě dobrovolné insolvenční dražby dle §286 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb. zákonů.
Smlouva byla uzavřena dne 3.3.2023 v listnné podobě a podpisy navrhovatele a dražebníka
jsou úředně ověřeny. Sjednnaý rozsah dobrovolné dražby nelze překročit. 
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Opravné usnesení ve věci  zn. 195 ED 4/2023 - pokračování

S ohledem na dodatečné zjištění  této skutečnosti  po zveřejnění  dražební  vyhlášky rozhodl
soudní exektor jak je shora uvedeno. 

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání podané prostřednictvím podepsaného
soudního exekutora ke Krajskému soudu v Praze a to do 15-ti dnů od doručení. 

V Moravanech 8.3.2023

Doručování: 

Z1 (ISDS:) navrhovatel,  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 

ISDS: 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 
- tito adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD, 

ISDS: OSSZ a zdravotní pojišťovny

Vyvěšení:  Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice 

Uveřejnění  www.exek.cz, www.portaldrazeb.cz 

   Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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