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Útulné veřejné prostranství křížení ulic s potenciálem pořádání společen-
ských akcí (rozsvěcení vánočního stromu, trhy, vztyčování májky, ...) dopl-
ňuje pavilon s provozem knihovny, hudební zkušebny a společenského sálu. 
Pavilon je průchozí po východo-západní ose, a to kvůli možnosti přístupu 
jak z pásu zeleně přiléhajícího křížení ulic, tak i z prostoru zahrádky míst-
ního hostince. Velkoryse prosklená fasáda společenského sálu lze v případě 
potřeby otevřít do ulice, a tu tak rozšířit o zastřešené místo setkávání oby-
vatel i návštěvníků. Společenský sál lze využít pro pořádání svateb, hostin, 
besed a velkokapacitních jednání. Střecha pavilonu je osázena extenzivní 
zelení.

Provoz garáží je orientován do ulice s cílem co nejméně zatížit dvůr 
pojížděním vozidel správy obce. Ostatní funkce objektu jsou pří-
stupny ze dvora opatřeného zelenými plochami a osázeným stromy. 
Odcloněním provozu a přilehlých, rušných komunikací prostřednic-
tvím objektů sboru dobrovolných hasičů a služeb v rámci dvora vzni-
ká klidné prostranství s možností krátkodobé rekreace na lavičkách 
pod nově vysázenými stromy. Střecha objektu služeb je osázena 
extenzivní zelení.

Hasičská zbrojnice zaujímá urbanisticky vý-
znamnou pozici v nároží na příjezdové cestě 
do obce směrem z Prahy. V návrhu se tak 
charakteristické tvarosloví stavby (objekt 
umožnující stání objemných vozidel a umís-
tění věže pro sušení hadic) neuplatní pouze 
při plnění nároků na provoz, ale i při akcen-
tování své polohy prvky vesnické architektu-
ry a moderně pojednanou věží s hodinami. 
Výjezdy z vnitřních garáží jsou umístěny v 
bezpečné vzdálenosti od přilehlé křižovatky. 
Vstupní hala a velká garáž jsou koncipová-
ny jako převýšené prostory s průhledem do 
krovu a s galerií nad schodištěm.
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