Obvodní soud pro Prahu 3
(několik poznámek k historii soudu a budovy soudu)
V budově v Jagellonské ulici č. 1734/5, pocházející z konce
dvacátých let minulého století, sídlí Obvodní soud pro Prahu 3
téměř po celou dobu své existence.
Stavbu budovy realizovala, na základě projektu architekta
Františka Bouzka, Pražská stavební a betonářská společnost
s.r.o., investorem byla firma Aktiebolaget-Separator Stockholm.
Budova měla, dle původního projektu, „sloužiti celá k účelům
kancelářským“. Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. III – 30831/27 ze dne 13.října 1927 bylo původní určení
částečně změněno - kancelářským účelům mělo sloužit přízemí a
první tři patra, ve IV. a V. patře bylo „provisorně“ povoleno zřízení
celkem pěti bytů, zároveň bylo povoleno zřízení vedlejšího
schodiště, jež mělo sloužit pouze obytné části budovy. Novostavba
s právě zmíněnými úpravami vnitřního uspořádání byla
kolaudována dne 18. 1. 1929.
Ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století budovu
užívala administrativa obchodní společnosti Alfa Separator.
Společnost se zabývala výrobou strojů a zařízení pro obchod,
zemědělství a služby. Prostory v přízemí budovy, v nichž se nyní
nacházejí podatelna, studovna a informační centrum soudu,
původně
sloužily
k
presentaci
produkce
společnosti.
Funkcionalistické - resp., dle názorů některých odborníků, tzv.
puristické - architektonické pojetí stavby má nejen značnou
estetickou hodnotu, ale též vysokou hodnotu užitnou, plně
odpovídající současným potřebám soudu i Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 3.
Za prvního předchůdce zdejšího soudu je možné považovat
Okresní soud Žižkov, jenž vznikl v dubnu 1889 oddělením od
Okresního soudu Královské Vinohrady a činnost zahájil v květnu
1890. Do roku 1900, kdy se soud přestěhoval do vlastní budovy
na Karlově třídě (nyní Seifertova ulice č. 51), užíval část budovy
staré žižkovské radnice na Prokopově náměstí čp. 100.
Nová organizace soudnictví v Praze, utvářená v letech 19261928 na základě zákona č.215/1925 Sb. z. a n., ukončila

existenci samostatných okresních soudů na Žižkově a na
Královských Vinohradech, jakož i na Malé Straně, v Karlíně, na
Smíchově, v Nuslích a ve Vršovicích.
Trestní (tj. tehdy pouze přestupkovou) agendu pražských
okresních soudů nově vykonával soud jediný - Okresní soud
trestní v Praze. Občanskoprávní agendu v územním obvodu
Okresního soudu Žižkov (a v obvodu někdejšího Okresního soudu
v Karlíně) převzal nově zřízený Okresní soud civilní pro Prahuvýchod. Tento soud, jakož i Okresní soud civilní pro vnitřní
Prahu, Okresní soud civilní pro Prahu-Západ, Okresní soud
civilní pro Prahu-sever, Okresní soud civilní pro Prahu-jih a
Okresní soud exekuční v Praze, ukončily činnost dnem
31. 1. 1949. Od 1. února 1949 působily v Praze již jen dva
okresní soudy - Okresní soud civilní a Okresní soud trestní, od
1.1.1953 nově nazývané Lidový soud civilní v Praze a Lidový
soud trestní v Praze.
V návaznosti na zákon č.36/1960 Sb. o novém územním
členění státu, jímž bylo stanoveno, že území hl.m.Prahy tvoří
samostatnou územní jednotku, která se dělí na deset obvodů,
vznikly na základě zákona č.40/1960 Sb. o provedení nové
územní organizace soudů lidové soudy pro Prahu 1 až 10.
Deset pražských obvodních soudů - mezi nimi i Obvodní
soud pro Prahu 3 - bylo zřízeno na základě zákona č.62/1961 Sb.
o organizaci soudů. Obvodní soud pro Prahu 3 krátce po svém
vzniku sídlil v budově v ulici Na Poříčí a následně se, ještě
počátkem šedesátých let minulého století, přestěhoval do stávající
budovy v Jagellonské ulici.
/výňatek z textu M. Prince „Několik historických poznámek“/

Listiny z dobové stavební dokumentace je možno shlédnout
ve veřejnosti přístupných prostorách soudu
Pozn.
JUDr. Michal Princ působil jako předseda Obvodního soudu pro Prahu 3
v letech 2011 až 2016

