OLŠOVÁ VRATA – centrální část
centrální část Olšových vrat je v současné době funkčně i urbanisticky nesourodá
aglomerace bez jednoznačně určených ploch pro odpočinek, sport a společenské vyžití
obyvatel i návštěvníků.
Blízkost golfového hřiště, mezinárodního letiště, napojení na městskou dopravu krajského
lázeňského centra a samostatná poloha nad městem předurčují celou lokalitu k výraznějšímu
rozvoji než tomu bylo dosud.
Architektonická studie navrhuje změny v dopravním řešení, zvýrazňuje frekventovaná
prostranství v blízkosti kostela, kde doporučuje položit dlažbu a osadit drobnou architekturu /
hodiny, nové veřejné osvětlení, zastávky autobusů a kultivovat zeleň. /Památný strom při
vjezdu do obce a blízký kamenný kříž poosvětlit a opatřit plochu položenou dlažbou.
Jako dominantní a zároveň nejstarší stavbu preferuje kostel u kterého je třeba odstranit zeď
a porazit přerostlé stromy. Budovu kostela pak zvýraznit instalací slavnostního osvětlení.
Navazující park, již vybudovaná sportoviště a dětské hřiště doplnit o další funkce / lezecká
stěna, U rampa, postavit věž rozhodčích i pro případný přehled nad celým areálem, otevřít
vodoteč u výpusti z přírodní nádrže a doplnit parkovou zeleň, lavičky stoly a stojany na kola/
tak, aby nebyla v kolizi s jednotlivými činnostmi.
V souvislosti s aktivitami obyvatel by bylo vhodné koupit jeden z prodaných objektů
v centru obce s tím, že se stane současně místem pro realizaci výstav, klubovních setkání,
přednášek a malých uměleckých produkcí.
Druhá velmi podstatná úloha studie si klade za cíl rozšířit stávající individuelní zástavbu
rodinných domů o nové stavební pozemky a vytvořit podmínky pro jejich nekonfliktní
zastavění. Řeší jejich dopravní obslužnost a vytváří kompaktní celek s charakterem vilové čtvrti.
V této části je třeba provést odvodnění pozemků, vybudovat přípojky inženýrských sítí a
rozšířit veřejné osvětlení.
Vzhledem k tomu, že na řadě objektů a rodinných domů probíhají a v budoucnu budou
pokračovat rekonstrukce, dbát na střídmost fasádních materiálů s ohledem na celkový výraz
obce
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