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Základem je dobrá pěší i cyklistická prostupnost územím a 
mix finkcí se stoprocentním podílem veřejně přístupného a 
užitného prostranství; od vodního prvku, přes multifunkční 
podium, dětské hřiště, zázemí s veřejným wc a flexibilními 
stánky pro příležitostné trhy. 

V jižní části prostranství je ponechán prostor pro “městskou 
louku” - relativně bezúdržbově rostoucí zeleň; divokou, ale 
organizovanou. Potenciálně je to také prostorová rezerva 
pro budoucí obecní výstavbu - ať už náhradu kapacitně 
nevyhovujícího úřadu, nebo obecní byty a jiné.

Důležité jsou návaznosti na cyklostezky směrem na 
Luběnice, Hněvotín i Olšany - vzniká zde jejich křížení, které 
má být co nejprostupnější, ikdyž se musí vyrovnat s několika 
křížením silnic.

V neposlední řadě je kladen důraz na modrozelenoou 
infrastrukturu - nejen novou výsadbu stromů a zmiňovanou 
louku s průlehy, ale také propustné plochy a parking v 
zatravňovací dlažbě.

Z hlediska mobility navrhujeme doplnit také stojany na kola 
a parkovací stání “v týlu” polikliniky + několik krátkodobých 
“kiss and ride” stání přímo před poliklinikou; myslíme také 
na bezbarierové užívání a elektromobilitu.

Součástí koncepce je také kultivace veřejného prostoru 
před vstupem do polikliniky, dnes v žalostném stavu - nové 
povrchy a mobiiliář, selekce dřevin.
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