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V Přerově dne 26.11.2013
Magistrát města Přerova                 
odbor správy majetku a kom. služeb
k rukám Mgr. Zdeňka Vojtáška
Bratrská 34
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Věc  : Sdělení k aktuálnímu stavu v insolvenční věci
           dlužníka OPERA Bohemia s.r.o.

Příl. : Žádost insolvenčního správce ze dne 24.11.2013

V právní věci shora označené na základě Vašeho požadavku sděluji, že od mého 
vyjádření ze dne 11.11.2013 v rámci insolvenčního řízení vedeného proti dlužníku OPERA 
Bohemia s.r.o. k žádným podstatným změnám nedošlo. Z  informací zveřejněných v insolvečním 
rejstříku pouze aktuálně uvádím, že na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 
8.10.2013 byli do prozatímního věřitelského výboru jmenováni IMOS Brno, a.s., Bronislav 
Špalek a Mgr. Zdeněk Mach.

Dále je nutno uvést, že jsem včerejšího dne obdržela žádost insolvenčního správce Mgr. 
Marka Vlka, kterou přikládám v příloze a která obsahuje jeho požadavek na sdělení stanoviska 
statutárního města Přerova k jím nabízeným variantám na mimosoudní vyřešení sporu o 
vyloučení nemovitostí v lokalitě Škodovy ulice v Přerově z majetkové podstaty dlužníka OPERA 
Bohemia s.r.o. K tomuto pouze uvádím, že o stanovisku k oběma předmětným variantám bude 
rozhodováno Zastupitelstvem města Přerova na zasedání konaném dne 9.12.2013, o čemž 
správce vyrozumím.

V žádosti je však také specifikován i další požadavek insolvenčního správce, který pro 
případ, že by k mimosoudnímu vyřešení věci nedošlo do konce tohoto kalendářního roku,
požaduje, aby statutární město Přerov složilo do soudní úschovy částku ve výši 1.500.000,- Kč
vyplývající z povinnosti vrátit kupní cenu po odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 
15.7.2007 mezi statutárním městem Přerovem a společností OPERA Bohemia s.r.o.
K uvedenému uvádím, že s ohledem na stanovisko správce, který vlastnictví dotčených 
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nemovitostí statutárním městem Přerovem neuznává a rozporuje, jeví se daný požadavek jako 
nepřiléhavý. Pokud je ale odůvodňován možným promlčením pohledávky na vrácení kupní ceny, 
k němuž by mohlo v průběhu nadále pokračujícího sporu dojít, pak tomuto lze ze strany 
insolvenčního správce zabránit podáním příslušné žaloby, jak ostatně sám správce konstatuje, 
tudíž požadovaný postup nepovažuji v dané fázi za nutný.

S pozdravem

Mgr. Lenka Hrudíková
        advokátka
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