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195 ED 4/2023-O-3

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   sděluje:

Oznámení o termínu konání prohlídky předmětu dražby

Prohlídka předmětu dražby se koná dne 

6.4.2023  v     době od 9:00 do 10:00 hodin   

na místě samém, tj. v Chlístově, areál Farmy Žabovřesky s.r.o. na adrese Žabovřesky 30, 256
01 Chlístov,  N: 49.79527337227438, E: 14.65042117781215

Pro účast na prohlídce předmětu dražby není třeba registrace účastníka dražby, prohlídka není
zpoplatněna. 

Podepsaný soudní exekutor zdvořile žádá případné zájemce o účast na prohlídce, aby předem
sdělili  svůj zájem o účast, kontakt na svého zástupce (mobil)  a avizovali  případné dotazy
ohledně předmětu dražby, vše na e-mail podatelna@exek.cz

Identita zájemců o účast na prohlídce bude dražebníkem utajena vůči ostatním účastníkům
prohlídky i vůči případným zájemcům o účast v dražbě. 

V Moravanech 22.3.2023

   Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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