ROK 1903
Mapa dokazující postavení černošické Staré návsi v minulosti. Je to čitelný a jednolitý veřejný prostor, především prázdný. Funguje jako centrum. Je
poměrně rozlehlý, plocha sahá až za kostel a místo bývalého rybníka je travnatá plocha. Po odmyšlení předzahrad je zřejmá prapůvodní velká náves.

DNES
Dnešní náves je spíše křižovatkou, parkovištěm a místem bez charakteru, než fungujícím veřejným prostorem. Je příliš rozdrobená a nepřehledná a má
také mnoho neudržovaných travnatých ploch. Nepřístupný “parčík” okolo pomníku.

ZÍTRA
Náměstí čistíme, dláždíme a uzavíráme. Nové atributy na náměstí: dům v proluce, podloubí pod radnicí, dům lékaře, penzion s hospodou, Muzeum
Jawa, dům na místě zbořeného, opravená pumpa s pitnou vodou, nová socha a přemístěná alej ve farní zahradě.

TĚŽIŠTĚ / STŘEDOBOD
Nepochybným společenským i geometrickým těžištěm celého prostoru je bod mezi kostelem a nikou ve zdi. Bod otáčení. Křížení os. Centrum.

TVRDÁ x MĚKKÁ HRANICE
Stará náves má protilehlé hrany vymezené z jedné strany tvrdou linií, kterou zesilujeme novou zdí, druhá dvojice hran je měkká, vymezená křivkami
pozemků. Tu podtrhujeme vysazením stromů. Jasná hranice pomáhá vymezit prostor.

OSY
Důležité osy. Osovost, protilehlé prostory s setjným charakterem.

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Stávající jírovce maďaly nejsou v dobrém stavu a jehličnaté stromy do města nepatří, proto jsou odstraněny. Místo nich nové javory, sakury a habry.

DOPRAVA
Autobus se otáčí v horní části, přejíždí dlažbu v jasně vyznačeném kruhu. Jedna zastávka (otáčí se s lidmi) umístěná do centra dění. 12 různě rozhozených
parkovacích stání. Jinak klidná náves. Autobus nebude znát.

ETAPIZACE OD TOHOTO MÍSTA DÁL
Do tohoto místa vkládáme nejvíce naděje. Je společenským těžištěm. Zde je proto také nejvíce stavebních zásahů. Čím je odsud kout vzádlenější, tím je
ospalejší a zůstane téměř bez našeho zásahu. To také odráží případnou etapizaci. Těžiště s okolím první, nepostradatelně. Periferie posléze.
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