PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obec Myslkovice se nachází pět kilometrů severně od Soběslavi. V současné době
se v katastru se nachází 170 čísel popisných, z čehož zhruba 40 slouží pouze k
rekreaci. Obec je členem mikroregionu Soběslavsko, farností náleží pod obec Janov.
K vybavenosti obce patří také zámek se sály pro kulturní využití. Pro k zámku přilehlý
pozemek 1/1 hledá obec optimální využití. Jednu z možných variant nabízí tato studie.
Ve východní část pozemku studie navrhuje oddělení dvou stavebních pozemků určených pro výstavbu dvou rodinných domů. Ty by tak přirozeně doplnily stávající řadu
rodinných domů podél místní obslužné komunikace.
Dominantní část pozemku je navržena jako park propojený opticky i komunikačně
s prostorem před zámkem. Stávající komunikační síť je doplněna parkovými cestami
s mlatovým povrchem z vápenopískové lomové prosívky mezi betonovými zahradními
obrubníky. Podél široké cesty, která slouží spíše jako předpolí dětského i sportovního
hřiště, budou rozmístěny lavičky. Čast bude umístěna ve stínu stávajícího i nově
vysazených stromů. Odpoledního stínu bude využívat i nově navržené hřiště pro nejmenší děti. Jeho umístění naopak umožní dopolední vyhřátí sluncem. Travnatá plocha
jižně od hřiště by mohla sloužit pro instalaci jednoduchého „bludiště“ z obarvených
akátových kmínků a dále jako hřiště pro umístění mobilních herních prvků pro nejmenší
děti. Instalace těchto „hraček“ je velmi jednoduchá a jejich použití pouze při zvláštních
příležitostech / den dětí, pálení čarodějnic, hasičské soutěže, apod./ zvyšuje jejich
atraktivitu. V mezidobí by byly jednotlivé prvky uschovány na vhodném místě v zámku.
V severní části pozemku je navrženo univerzální sportovní hřiště s ideální orientací
sever – jih. Jeho povrchová úprava bude odvislá od finančních možností obce. Hřiště
může být na východní straně doplněno dvěma stupňovitými řadami lavic s dřevěnými
sedáky. Stupňovité řešení umožní mírná svažitostí terénu. Tak může být zpevněná
plocha využívána i pro další kultůrní akce. Hřiště bude ze tří stran ohraničeno lehkým
4 m vysokým oplocením. Prostor se doplní dřevěným altánem pro ukrytí v čase
nepohody. Od rodinných domů bude hřiště částečně odcloněno výsadbou vzrostlých
stromů. Kamenná zídka na severu území se rozebere, což umožní výhledové rozšíření
přilehlého uličního profilu. V sousedství zámku bude zeď znovu vyskládána tak, aby
vznikla nika pro kontejnery na tříděný odpad.
Nekomplikovaný návrh řešeného pozemku umožní jeho jednoduchou údržbu,
sdružení dětského hřiště a sportovního hřiště a dalších relaxačních ploch v jednom
kontrolovatelném prostoru zase jeho optimální využití pro celou rodinu. V návaznosti
na stávající restauraci se zvýší i atraktivita sportovních, společenských a jiných aktivit.
Plocha před zámkem by si v budoucnu zasloužila kamennou dlažbu, kašna rekonstrukci a stávající herní prvky a betonové lavičky přesunutí na jiné vhodné místo.
Prostoru budou více slušet stylové lavičky
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