V Brně může vyrůst nový justiční palác. Ve vojenském areálu v
Černých Polích
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Brno – Do nové moderní budovy se podle plánů ministerstva spravedlnosti má přesunout Nejvyšší
soud i státní zastupitelství. Oběma institucím může pomoci palác vyřešit problém s nedostatkem
místa. Nově by do práce jejich zaměstnanci jezdili na třídu Generála Píky v brněnské čtvrti Černá
Pole.
"Kdy ministerstvo začne stavět, zatím není jisté. „Stěhování je ve stádiu úvah. Z tohoto důvodu není
možné poskytnout podrobnější informace," sdělila za tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti
Zuzana Procházková.
Pozemky, na kterých se může stavět, vlastní ministerstvo obrany. Už nyní zástupci obou institucí
jednají o jejich převedení na ministerstvo spravedlnosti.
V rozsáhlém areálu nyní sídlí také Univerzita obrany, slouží i jako ubytování pro potřeby
ministerstva obrany. Celý areál navíc není příliš využitý a jeho provoz je podle ministerstva
spravedlnosti drahý.
Kvůli nedostatku místa vítají návrh na Nejvyšším státním zastupitelství. To zatím sídlí v sousedství
krajského soudu v Jezuitské ulici. „Výhledově je nutné řešit přesídlení kvůli kapacitě. Za předpokladu,
že by v Černých Polích vznikl vhodný justiční dům, dokážu si tuto variantu představit," hodnotil
nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
Ještě více podřízených v Brně bude mít Zeman, pokud projde reforma státního zastupitelství. Ta zruší
vrchní státní zastupitelství a do Brna zamíří i žalobci ze zaniklých institucí.
Nedostatek místa trápí i Nejvyšší soud, jež sídlí v Bayerově ulici. Prozatím mu pomůže nová
přístavba, kterou loni v létě ministr spravedlnosti Robert Pelikán přislíbil do roku 2018. Nahradí
chátrající dům v sousedství soudu, který stát odkoupil již v roce 2002. „Nejpozději v listopadu
zahájíme výběrové řízení, při kterém vybereme stavební firmu. V lednu nebo v únoru bychom chtěli
začít s demolicí staré budovy. Je pravděpodobné, že termín stihneme," sdělil mluvčí soudu Petr
Tomíček. Stavební firma podle něj bude mít na práci čtrnáct měsíců.
Stěhování do Černých Polí mluvčí odmítá. „Přístavba pro nás není definitivní řešení. Rádi si počkáme
na nějakou reprezentativní budovu v centru. Do Černých Polí se stěhovat rozhodně nebudeme, je to
daleko, a Nejvyšší soud by už z principu měl zůstat v centru," vysvětlil Tomíček.
Budova, ve které nyní soud sídlí, vyrostla v roce 1932 podle návrhu architekta Emila Králíka. „V roce
1990 byly prostory, které dosud užíval zrušený Jihomoravský krajský výbor KSČ, přiděleny
Masarykově univerzitě, Vysokému učení technickému a Janáčkově akademii múzických umění.
Ačkoli je pak dostal do užívání Nejvyšší soud, do roku 1999 v budově ještě sídlila nově vzniklá Fakulta
informatiky Masarykovy univerzity," přiblížila osud funkcionalistické budovy Barbora Loskotová v
internetové Encyklopedii dějin města Brna.
V Brně sídlí všechny vrcholné justiční instituce státu. Ústavní soud sídlí v někdejší moravské zemské
sněmovně, Nejvyšší správní soud má nové sídlo na Moravském náměstí. V nedaleké Údolní ulici je
sídlo ombudsmanky, které je také zmodernizované. Nový justiční areál v Polní ulici má Městský soud
Brno s Okresním soudem Brno-venkov a státními zastupitelstvími."
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