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Celá lokalita se dělí na tři části: vlastní fotbalové hřiště ve středu, část
na východě a část na západě. Fotbalové hřiště je z jihu lemováno velmi
kvalitní skupinou stromů, plocha pod nimi umožňuje řadu sportovních a
rekreačních aktivit, jak vázaných na vlastní provoz hřiště, tak na různé
sportovní a společenské akce, které je možné v areálu hřiště pořádat.
Západní část lokality je navržena k vybudování nového areálu veřejné
vybavenosti, jenž by také částečně sloužil jako zázemí pro aktivity, které
se konají na fotbalovém hřišti. Jako součást tohoto areálu studie navrhuje dva objekty: jednak objekt s klubovními místnostmi, skladem a WC,
případně s obecními byty v podkroví, a možností zřídit menší občerstvení – bufet, jednak objekt mateřské školky s příslušnými doprovodnými
plochami (tento areál by měl být předmětem následného podrobnějšího
architektonického řešení). Na zbytku této západní části by bylo možné
založit malou parkovou plochu, která by navazovala na travnatou plochu
se stromy při fotbalovém hřišti, a jejíž součástí by mohla být i menší vodní
plocha, využívající zdrojů spodní vody v tomto území.
Východní část lokality je navržena k využití jednak jako příležitostné
záchytné parkoviště (žulové kostky prorostlé travou), které bude využíváno k odstavu automobilů při větších akcích, pořádaných v areálu fotbalového hřiště, nebo v obci (záchytné parkoviště), jednak ke zřízení sběrného dvora, případně kompostárny. Při východním okraji této části je pak
možno založit menší plochu veřejné zeleně. Ve sběrném dvoře by mohly
být centrálně umístěny kontejnery pro tříděný odpad – v tomto případě by
pak neznehodnocovaly standard veřejných prostranství - návsí. Zamezilo
by se tak i zároveň přeplňování kontejnerů na tříděný odpad těmi, kteří v
obci nežijí. S tímto řešením pak souvisí i případná nabídka obce na svoz
tříděného odpadu od občanů, nebo jiné řešení, které bude kompenzovat
nutnost třídit sběr centrálně ve sběrném dvoře - rozhodnutí o koncepci
sběru tříděného odpadu v obci ale není předmětem této studie, ta může
pouze sloužit jako podklad pro diskusi a rozhodování o této koncepci.
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