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Olbramovice 1 - u zbrojnice
Prostranství před hasičckou zbrojnicí je v současné době užíváno pro potřeby místního hasičského sboru. Zpevněná plocha slouží jak hasičům, tak jako hřiště pro místní sportovce (se dvěma improvizovanými brankami).
Je zde také dětské hřiště s několika atrakcemi (klouzačka, houpačky, kolotoč. Pohledově se odsud uplatňuje věž olbramovického kostela. Na mapě stabilního katastru vidíme, jak toto prostranství historicky souviselo s
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plochou za silnicí u rybníka Návesník - byl to jeden širší prostor bývalé návsi. Chybí napojení nemovitostí v jihovýchodním cípu lokality na komunikaci - bude potřeba vyřešit.
Celkové hodnocení
Toto veřejné prostranství působí nyní poněkud neuzavřeným, neurčitým dojmem. Ani prostorově není nijak pevně vymezeno. Plochu původní návsi rozdělila komunikace, která ji úhlopříčně přetíná. Máme za to, že by
prostoru prospělo opětovné zcelení původní plochy návsi, (i když by zůstala rozdělená silnicí). Prostranství před zbrojnicí by tak znovu tvořilo jeden celek s břehem rybníka. (místem, které je tvořeno hlavně přírodními
prvky). Celý prostor je možné rámovat a vymezit výsadbou dřevin. Dále bychom doporučili zkultivovat provázání všech tří lokalit uvnitř Olbramovic - zvýšila by se pěší prostupnost jádra obce. Lokalita je poznamenaná

veřejných prostranství: ÚSVP4 – Miličín, Olbramovice, Vrchotovy Janovice“
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I. - doplňující průzkumy a rozbory

neodborným řezem vzrostlých jasanů podél silnice. Vzhledem k jejich politováníhodnému stavu bylo navrženo jejich odstranění a bude potřeba zvážit jejich náhradu.
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