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HODNOCENÍ STAVU PROSTORU
Město Štětí leží jihovýchodně do Litoměřic. Na svou velikost se může chlubit velkým množstvým veřejných prostorů. Nové náměstí se nachází na křížení dvou historických cest v samém centru města Štětí a dá se říci 
že svou polohou tvoří jakési těžiště celého prostoru. Jedná se o místo každodenního střetávání zdejších obyvatel, vedou tudy pro město významné pěší tahy avšak zpracování prostoru není příliš uspořádané a v jeho 
velikosti jednotlivec velmi rychle ztrácí pocit bezpečí a orientace. Přilehlé prostory pěší zóny a prostoru před kinem jsou návštěvníkovi náměstí  vizuálně uzavřené a pítomnost v nich působí až pomuře. 

ZÁSADY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Hlavní myšlenkou konceptu návrhu bylo propojení prostor pěší zóny, hlavního prostoru náměstí a předporostoru kina s přesahem až na zelenou plochu Husova náměstí.  Samotný návrh měl potom do prostoru ná-
městí přinést řád pro snadnější pochopení a orientaci v prostoru. Jako způsob ztvárnění jsem použila pruhy světlé a tmavé mramorové dlažby ve stejném rastru doplněné vzrostlými stromy, vodními prvky, travnatými 
plochami. Vše je navíc doplněno zlatými kašnami a plastikami.  Toto ztvárnění zároveň tvoří paralelu s rozvinutými rolemi papíru jakožto i s "rozkvetlým" štětským papírenským průmyslem.
Prostor pěší zóny  jakožto i prostor před nákupním domem v severozápadní části náměstí je ponechán co nejčistší především z důvodu množství kulturních akcí odehrávajících se právě v tomto prostoru. 
Střední plocha náměstí zprostředkovává komunikaci mezi pěší zónou a předprostoru kina jakožto i komunikaci občanské vybavenosti na východní straně náměstí s obyvateli. Právě tato střední část náměstí vnáší do 
prostoru zelené travnaté plochy doplněné menšími keříky a lavičkami.
Jihozápadní část náměstí úzce spojená s předprostorem kina vytváří naopak poměrně uzavřený až intimní prostor. V semknutí stromořadí vzrostlých stromů se nachází zlaté plastiky doplněné o kašnu a dostatečný 
množstvím mobiliáře  a vytváří na takto velkém náměstí jakousi oázu klidu.

BILANCE PRVKŮ ULIČNÍHO MOBILIÁŘE
V  zadaném území bylo navrženo 50 stožárů veřejného osvětlení a 50 kamenných laviček
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