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Miličín 1 - náměstí

Miličínské náměstí je jedinečné svojí terénní a krajinnou konfigurací - je to plocha na východním svahu, který se zvedá až k vrchu Kalvárie - s výhledem na horizont. Náměstí zde je ve stejném tvaru už na mapě stabilního
katastru (kolem r. 1850).  Zástavba má venkovský až maloměstský charakter, tvoří ji jedno nebo dvoupodlažní domy. Je zde soustředěna základní vybavenost: obecní úřad, ordinace lékaře, pošta a prodejna potravin a
domácích potřeb. Jako pohledová dominanta se odsud uplatňuje věž miličínského kostela. Náměstí ve východo-západním směru přetíná silnice III.třídy a v severojižním směru místní komunikace. Travnaté plochy jsou tak
rozdělené do čtyř segmentů. V jihozápadním segmentu zeleně je dřevěný altán. Na náměstí je značné množství dřevin. V severovýchodním segmentu památná lípa s lavičkou kolem kmene. Zhruba uprostřed plochy
náměstí (před radnicí) jsou vymezena parkovací stání na zatravňovacím roštu. Stožáry veřejného osvětlení i mobiliář jsou značně zastaralé.

Celkové zhodnocení

Lokalita má výrazný potenciál a charakter, díky výhledu do krajiny nezaměnitelného genia loci. Na leteckém pohledu je ale dobře patrný její nedostatek: je to vlastně rozlehlá křižovatka cest, chybí zde jakési těžiště,
pobytová plocha pro pěší uživatele. Možným řešením by bylo například posílit pozici altánku. Výsadba na náměstí je ne zcela koncepční - prostorově i druhově. Je zde množství keřů, které prostor opticky rozbíjí - dělají jej
nepřehledným. Jehličnaté keře - túje a jalovce nejsou příliš vhodné do více méně venkovského prostředí. Celé náměstí by velmi získalo provedením nových povrchů - stávající jsou ve špatném stavu - a osazením alespoň
několika prvků nového mobiliáře. Doporučili bychom také rekonstrukci vstupu a celého uličního průčelí obecního úřadu. Je to nejdůležitější stavba na náměstí, město má svůj znak, mohlo by mít i ucelený vizuální styl.
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