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Na vybraný pozemek s výměrou 2060 m2 je nejprve umístěná hmota, která by dokázala splnit 
zamýšlenou kapacitu nového objektu. Jak je vidět na schématu, je zcela mimo měřítko okolní 
zástavby.

Hmotu je tedy třeba rozdělit do menších objektů, které spolu vytvoří soubor staveb. Výchozí 
měřítko jednotlivých částí bylo zvoleno tak, aby odpovídalo nejbližší okolní zástavbě.

Všechny části jsou navrženy jako dvoupodlažní objekty se sedlovou střechou. Tato skutečnost 
nenavazuje pouze na místní tradici, ale vychází také z regulace uvedené v územním plánu obce.

Vzhledem k tomu, že jsou do návrhu zakomponovány také služby pro veřejnost, stalo se záměrem 
zvolit jeden z objektů za dominantu v rámci nově navrženého souboru. Zbylé objekty jsou 
navrženy v měřítku bližším okolní zástavbě rodinných domů, čímž oproti hlavní budově dostávají 
určitý pocit intimity.

Prostorové uspořádání budov vychází ze záměru vytvořit nové veřejné prostranství mezi kostelem 
na jedné straně a obecním úřadem s altánkem na straně druhé. Objekty jsou v přední části  
u obecního úřady více rozestoupené, čímž vytváří velkorysé místo pro konání různých událostí 
a shromažďování osob. Naopak v části u kostela objekty náves postupně uzavírají, aby dodaly 
tomuto místu klid a pokoru.

Nově navržené veřejné prostranství tak plně nahrazuje původní obslužnou komunikaci. Tyto 
veřejné plochy přirozeně prochází mezi navržené objekty, čímž tento soubor striktně neoddělují 
od nově navržené návsi. Hranici mezi veřejným a soukromým zde vytváří pouze vhodně zvolený 
mobiliář. Soubor staveb je dále doplněn vlastním zahradním domkem s dílnou, komunitními 
zahrádkami a petangovým hřištěm.
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