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1) Souhrnné informace:  

 

Status: Obec 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Libochovice 

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

Katastrální plocha (ha): 694 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2015: 275 

Nadmořská výška (m n.m.): 177 

První písemná zpráva (rok): 1 057 

Starosta: Ing. Dana Stránská 

E-mail: info@slatina-lt.cz 

Web: http://www.slatina-lt.cz/ 

Územně plánovací dokumentace: schválena dne:  9.12.2009 
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2) Charakteristika obce 

Obec Slatina se nachází v jihozápadní části okresu Litoměřice, na východním úpatí zříceniny hradu 

Hazmburk a na pomezí široké nivy Podsednického potoka a nivy Rosovky. Celý katastr obce, jehož 

výměra činí 694 ha, leží v rozmezí od 175m do 243m nadmořské výšky. Slatina je obec starobylého 

slovanského založení, která pro soubor původních staveb (stodoly, ohradní zdi s branami –                   

32 objektů), typických pro českou okrouhlici, byla v roce 1995 prohlášena Vyhláškou Ministerstva 

kultury ČR č. 249/95 Sb., ze dne 22.9.1995 za „chráněnou památkovou zónu“. Obec je samostatný 

administrativní celek, bez dalších částí obce. Pověřený obecní úřad pro účel přenesené působností je 

město Lovosice. V obci Slatina žije 267 trvale hlášených obyvatel, průměrný věk činí 40 let                  

(stav k 1.1. 2011). 

Struktura a počet obyvatel v obci Slatina  2013 

Počet obyvatel 

 Počet bydlících obyvatel k 
31.12.2013 

Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel 
k 1.7.2013 0-14 

let 
15-59 
let 

60-64 
let 

65 a 
více let 

Celkem 258 33 159 27 39 253 

Muži 131 16 81 18 16 130 

Ženy 127 17 78 9 23 123 

Zdroj: RIS 2013 
 

Věková struktura obyvatelstva představuje jednu ze základních charakteristik hodnotících 

demografický vývoj a naznačujících možné sociální hrozby a problémy v budoucnosti. Často 

používanou charakteristikou věkové struktury obyvatelstva, je tzv. Index stáří, který vypovídá              

o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí, v tomto 

případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku.  

Pohyb obyvatelstva v obci Slatina 2013 

 
Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace 

Přírůstek/úbytek Živě 
narození 

Zemřelí 
Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí 
Saldo 

migrace 

Celkem 4 3 1 9 6 3 4 

Muži 1 1 0 4 4 0 0 

Ženy 3 2 1 5 2 3 4 

Zdroj: RIS 2013 

Počet obyvatel je ovlivněn vývojem přirozeného přírůstku a migrací. Přirozený přírůstek je rozdíl mezi 

počtem narozených osob a počtem zemřelých. Migrační saldo je rozdíl mezi přistěhovalými                 

a vystěhovalými osobami. V roce 2013 měl ve Slatině celkový přírůstek obyvatel hodnotu (+3),  

způsobený pozitivním migračním saldem (+3) . Přirozený přírůstek obyvatel měl hodnotu (1). 
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Vývoj počtu obyvatel obce Slatina v letech 1869 - 2011 

Zdroj: ČSÚ 2011, Historický lexikon obcí 

 

Vývojovou řadu počtu obyvatel lze rozdělit do dvou základních etap s mezníkem v období konce II. 

světové války. První etapa ukončená údaji z roku 1930 je charakteristická poměrně vysokými stavy 

obyvatelstva. Největšího počtu obyvatel bylo dosaženo v roce 1921 (502 obyvatel). Druhá etapa 

vymezená obdobím 1945 - 1991 se vyznačuje výrazným poklesem počtu obyvatel, od 90. let je však 

situace stabilizovaná, během posledních let možno vysledovat opětovný nárůst obyvatelstva.  

Pracovní příležitosti, nezaměstnanost 

V r. 2010 činila registrovaná míra nezaměstnanosti v obci téměř 26 % (muži 17,46 %, ženy 37,78 %)           

a celkově představuje za SO ORP Lovosice jednu z nejvyšších hodnot celkové míry nezaměstnanosti                 

(ø 13,1 %). V obci byla v roce 2010 hlášena 3 volná pracovní místa. Dle SLBD 2001 je ekonomická 

aktivita obyvatel nejčastěji vázána k odvětví zemědělství (29 %), průmyslu (20 %), dopravě, poště         

a telekomunikacím (15 %) a dále pak k obchodu a službám (10 %). Za prací do okolních obcí a měst 

vyjíždělo 42 obyvatel z celkových 108 ekonomicky aktivních obyvatel. 

 
Struktura uchazečů o práci v obci Slatina 2010 

 uchazeči 
o práci 

OZP mladistvých věku 
18-24 
let 

věku 
50 let a 
více 

absolventi základní 
st.vzdělání 

vyučení s 
maturitou 

Celkem 
29 4 0 2 9 1 8 12 6 

Muži 
12 1 0 1 5 0 2 6 3 

Ženy 
17 3 0 1 4 1 6 6 3 

Zdroj: RIS 2011 
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Skupinu, která patří mezi nejvíce ohrožené ztrátou zaměstnání, tvoří uchazeči o zaměstnání ve věku 

50 let a více. Podíl těchto uchazečů v posledních letech na celkové nezaměstnanosti narůstá                 

a se zvyšováním hranice odchodu do důchodu se bude jednat o dlouhodobý trend. Z celkového počtu     

29 nezaměstnaných tvoří rizikovou skupinu 50 let a více 9 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 ženy.       

12 uchazečů má výuční list, 8 uchazečů základní vzdělání, následováni 6 uchazeči se vzděláním 

s maturitou. 

 

Ekonomická aktivita obyvatel v obci Slatina (SLBD 2001) 

Celkem EA Zaměstnaní Nezaměstnaní Nezjištěná EA Pracující v jiné obci 

108 91 17 1 42 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBEC S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ LOVOSICE 
- Ekonomická aktivita - 

nezaměstnanost 
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3) Vybavenost obce  

Technická infrastruktura:  

V obci Slatina je plánována výstavba nové kanalizační sítě a ČOV, v roce 2011 byla na záměr 

zpracována projektová dokumentace. V současné době jsou splaškové odpadní vody z větší části 

obce likvidovány individuálně jejich producenty v septicích a v jímkách na vyvážení. Část splaškových 

vod odtéká dešťovou kanalizací do vodoteče odvodňující obec, část je zasakována. V extravilánu obce 

bylo vybudováno systematické odvodnění, které se dosud udrželo a je i částečně funkční. Povrchová 

voda z těchto příkopů se přivádí do kanalizace, chybí tu však zařízení pro zachycení splavenin. 

Celkově je současný systém kanalizační sítě ve velmi špatném technickém stavu. 

Stávající systém ochrany obce před srážkovými vodami je nutné řešit komplexně. V první řadě je 

nezbytné vyloučit povrchové nátoky vod ze svahů od Hazmburku. Toho bude dosaženo terasováním, 

zřízením mezí a výsadbou ochranné zeleně v několika řadách vždy po vrstevnici svahu. Kolem obce 

bude dokončen systém příkopů pro zachycení srážkových vod. Voda z příkopů bude odvedena do 

obnovené nádrže – rybníku na obecní návsi. Nádrž bude napájena pramenními a srážkovými vodami. 

Nádrž bude sloužit také k transformaci povodňové vlny resp. nátoku srážkových vod při intenzivních 

srážkách nebo při tání sněhu. V nádrži bude zachycován sediment a vždy po několika letech jej bude 

možné snadno vytěžit. Odtok z rybníka bude částečně zatrubněný a bude ústit do HMO odvodňující 

obec. 

V obci byla realizovaná také výstavba bioplynové stanice a v plánu stále zůstává vybudování systému 

CZT. V obci je plně funkční napájecí a distribuční systém rozvodu elektrické energie. Místní 

telekomunikační síť byla v roce 2003 rekonstruována a je dostatečně kapacitní a postačí na pokrytí 

poptávky po zavedení telefonů i v blízké budoucnosti. V obci je zavedena internetová síť s omezeným 

přístupem.  

Místní telekomunikační síť byla v roce 2003 rekonstruovaná jako kabelová uložená v zemi. Je 

dostatečně kapacitní a postačí na pokrytí poptávky po zavedení telefonů i v blízké budoucnosti. V 

obci je provozován veřejný telefonní automat. Místní telekomunikační síť je napojena na ústřednu v 

Libochovicích. Další telekomunikační možnosti umožňuje neustále se rozvíjející sítě GSM (bezdrátové 

telefony) a síť internetu. 

 

Občanská infrastruktura: 

K občanské vybavenosti patří obecní úřad, který sídlí v budově bývalé základní školy. Po přesunutí ZŠ 

do Libochovic v r. 1991 a po zrušení mateřské školy v r. 2001, využívá obec tyto prostory pro 

mimoškolní činnost dětí a mládeže. V budově se nachází posilovna, místnost pro stolní tenis a 

společenská místnost, která je hojně využívána místními obyvateli pro jógu, tvořivou dílnu především 

dětí a oslavu různých rodinných jubileí. Obec dbá na dodržování místních tradic a obyčejů, 

každoročně se zde konají pouťové a posvícenské zábavy, Den Matek, Mikulášská nadílka, fotbalový 

turnaj, dárky pro jubilanty, srazy rodáků 1x za 10 let apod. Nejvýznamnějším rodákem obce byl Josef 

Novák - příslušník 311. bombardovací perutě RAF. Narodil se ve Slatině 21. listopadu 1921 a 18. 

listopadu 1943 byl sestřelen při svém 18. operačním letu nad Biskajským zálivem. Dne 17.11.2000 

obec uspořádala první oficiální pietní akt po roce 1950 na počest slavného rodáka a uctění jeho 

památky se zúčastnili i bývalí kamarádi z letky. 
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V obci lze nalézt pohostinské služby bez ubytovacích kapacit. 

Územím prochází komunikace Libochovice – Černiv III/2467 a komunikace Slatina - Sedlec III/2468.   

Podél Podsedického potoka vede železniční trať Lovosice – Libochovice, obec má i autobusové 

spojení (Libochovice-Slatina-Čížkovice-Lovosice, Libochovice-Slatina-Brozany-Bohušovice-Litoměřice). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBEC S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ LOVOSICE -  
Dopravní infrastruktura 



7 

 

4) Historie a zajímavosti obce 

Slatina patří mezi nejstarší české obce v litoměřickém okrese. První zmínky se datují z roku 1056, kdy 

kníže Spytihněv daroval obec kostelu sv. Štěpána, nyní biskupství v Litoměřicích. Toto darování 

potvrdil v roce 1218 král Přemysl Otakar I. Jméno osadě dala bažinatá půda údolní nivy 

Podsednického potoka a jeho přítoků. Původní obydlená stavení ve Slatině jsou kamenná a stojí ve 

zploštělém kruhu, takže tvoří okrouhlou náves, dříve s mnoha rybníčky.  

Tato okrouhlice s rozlehlou návsí svědčí o starobylosti obce. V roce 1995 byl soubor původních staveb 

(stodoly, ohradní zdi s branami) v počtu 32 objektů tvořících okrouhlou náves vyhlášen chráněnou 

památkovou zónou vyhláškou MK ČR č.249/95 Sb., dne 22.9.1995.  

Obec Slatina má podmínky k rozvoji turismu a rekreace. Nachází se v ochranném pásmu státního 

zámku Libochovice a z části nachází na území ochranného pásma státního hradu Hazmburk.  Na hrad 

je z obce velmi dobrý přístup, jak pro turistu pěšího, tak pro cyklisty. Na přístupové cestě je malé 

parkoviště s altánem, byla zde instalována informační tabule. Na návsi stojí již od konce XII. století 

zrenovovaný, původně gotický kostel sv. Jana Nepomuckého. 

Po povodních v r. 2002 díky iniciativě obce našlo ve Slatině nový domov 57 spoluobčanů, z toho na 

dvacet dětí a mladistvých. Z finančních prostředků švýcarské organizace Glückskette, švýcarského 

Červeného kříže, německého Červeného kříže Hamburg, německého Červeného kříže – centrála 

Berlín bylo postaveno 16 rodinných domků. 

Při příležitosti 950. výročí založení obce byla v r. 2007 za významné podpory Purkyňovy nadace 

vydána publikace „950 let Slatiny (1056-2006).  

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány tyto památky: 

» areál kostela sv. Jana Nepomuckého č.rejstř. 5 – 2296 

» kostel sv. Jana Nepomuckého č.rejstř. 5 – 2296/1 

» ohradní zeď s brankou č.rejstř. 5 – 2296/2 

» kaple č.rejstř. 5 – 2296/3 

» soubor stodol 
 

Hodnotné objekty - památkově hodnotné objekty a areály se zachovalou strukturou vesnického 

domu v daném místě a dokládající původní zástavbu dvorcového typu se nacházejí na parcelách st. p. 

8/2, 10/3. 

V intravilánu obce a nejbližším okolí se nachází archeologická naleziště: 

» Stavba polního mlatu JZD - kontext: ojedinělý kostrový hrob pod mohylou; kultura: k. bylanská 

» Poloha "Na kopečkách" - kontext: ojedinělý žárový hrob; kultura: starší d. římská 

» Pole u obce - kontext: ojedinělý kostrový hrob; kultura: d. hradištní 

 

 

5) Životní prostředí 

Krajina je mírně zvlněná, od vrchu Hazmburk se svažuje k jihu a k jihovýchodu k zastavěnému území. 

Území má především zemědělský charakter. Typické je úplné odlesnění území, které proběhlo již v 

dávné historii. Náletové porosty dřevin jsou občas přítomny na mezích a na méně úrodných půdách 
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pod Hamburkem. V západní části území jsou plochy sadů. Územím protéká potok Rosovka                     

a Podsedický potok. 

Dominantou krajiny je vrch Hazmburk se zříceninou hradu Hazmburk. Výraznou hodnotu v krajině 

tvoří sídlo Slatina. Obec je vyhlášenou vesnickou památkovou zónou, především pro zachovalý 

půdorys „okrouhlice". V mírně svažité krajině vystupuje dominanta kostela sv. Jana Nepomuckého 

umístěného v centrální části obce. 

Krajina má zemědělský charakter, produkční potenciál zemědělských půd je nadprůměrný. Na většině 

území se nachází orná půda. Vodní režim byl zcela změněn melioracemi a z krajiny zmizela vyhraněná 

stanoviště se stagnující vodou.  

Území obce spadá do teplé klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím západním povětřím. 

Průměrná roční teplota je 8,6 ˚C. Imisní situaci v lokalitě ovlivňuje různými podíly řada regionálních 

zdrojů. Mimo regionálních zdrojů se na znečištění zejména z lokálního hlediska mohou výrazněji 

podílet mobilní zdroje, v obci Slatina pak zejména malá topeniště v rodinných domcích.  

Z hlediska geologické rajonizace leží lokalita na styku dvou regionálních jednotek – Českého 

středohoří a severočeské hnědouhelné pánve. Krajina se nachází ve stupni ekologické lability, 

stabilnější částí jsou svahy Hamburku. Nezemědělské polohy svahů Hazmburku však nedokážou 

krajinu území stabilizovat. Nejvýznamnějšími ekosystémy sledované lokality jsou toky řek Ohře a 

Labe a dále pak plocha přírodní rezervace kolem vrchu Hazmburk (evropsky významná lokalita 

NATURA 2000 CZ0423232) 

V jižní části svým okrajem zasahuje do území obce – přírodní park Dolní Poohří. Nachází se zde 

výhradní bilancované ložisko č. 3065100 Radovesice – jílovitý vápenec, slínovec, vápenec. 

Opatření v krajině - založení prvků ÚSES 

RK 619 - regionální biokoridor „ Šebín - Křesínské vrchy - Hazmburk", plochy smíšené nezastavěného 

území, které se nacházejí severní části území obce. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní 

(ÚSES), zeleň nelesní . 

RK 618 - Regionální biokoridor „Hazmburk - České středohoří", plochy smíšené nezastavěného území, 

které se nacházejí západní části při hranici území. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní 

(ÚSES), zeleň nelesní . 

LC 9 - Viničná - lokální biocentrum, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí v 

západní části při hranici území. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň nelesní . 

LC 11 - Pod hraniční mezí - lokální biocentrum, plochy smíšené nezastavěného území, které se 

nacházejí v západní části při hranici území. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň 

nelesní, zeleň lesní  a plocha vodní . 

LC 20 - V hlubokém - lokální biocentrum, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí v 

severní části při hranici území obce. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň 

nelesní, plocha vodní. 

LC 27 - Nad vsí - lokální biocentrum, plochy smíšené nezastavěného území a plocha lesní, které se 

nacházejí východně, v severní části při hranici území obce. Plochy jsou určeny pro funkci plochy 

přírodní (ÚSES), zeleň nelesní, plocha lesní NL. 
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a - Rosovka - lokální biokoridor, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí v jižní části 

podél toku. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň nelesní, plocha vodní. 

f - Podsedický potok - lokální biokoridor, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí ve 

východní části podél toku. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň nelesní, plocha 

vodní. 

g - Propojení biocenter Hájek (15) a Do vrchu (13) s napojením na biokoridor „a" - lokální 

biokoridor, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí západně v jižní části území. 

Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň nelesní, plocha vodní. 

j - Bezejmenný pravý přítok Podsedického potoka, propojení LC. č. 20 a 27 na biokoridor „f" - 

lokální biokoridor, plochy smíšené nezastavěného území, které se nacházejí ve východní a severní 

části území obce. Plochy jsou určeny pro funkci plochy přírodní (ÚSES), zeleň nelesní, plocha vodní. 

Opatření v krajině - vymezení prvků ÚSES 

RC - Regionální biocentrum 1291 „Hazmburk"  

LC15 - Hájek - lokální biocentrum. 

V současné době obec nevlastni skládku nebo jiné zařízení na zneškodňování tuhého komunálního 

odpadu, nejbližší provozovaná skládka TKO je v k.ú. Želechovice a skládka na nebezpečný odpad v 

k.ú. Vrbičany. Svoz domovního odpadu probíhá 1x týdně, svoz nebezpečného odpadu 1x za 6 měsíců, 

a to autorizovanou firmou. Hygienické zatížení způsobují objekty zemědělské výroby, především 

živočišné výroby. Mimo zastavěné území je zátěž způsobená zemědělskou výrobou při chemické 

ochraně rostlin, hnojením, umístěním nezajištěných hnojišť a následným únikem hnojůvky atp. 

Rovněž významným hygienickým zatížením je problematika nakládání s tekutými odpady - obsahy 

septiků a žump atp. Tyto nedostatky environmentálního charakteru budou řešeny v rámci výstavby  

splaškové kanalizace a ČOV v roce 2015 -2017. 

 

 

6) Rozvojové záměry obce Slatina 

Obec má pro své správní území zpracovaný, projednaný a schválený Územní plán obce z roku 2009. 

Územní plán obce Slatina se stal koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který vytvořil 

předpoklady a podmínky pro rozvoj obce, ochranu kulturních a přírodních hodnot území, navrhl 

organizaci a funkční využití území, stanovil nové hranice zastavitelného území, vymezil stabilizované a 

rozvojové plochy pro novou zástavbu a vymezil plochy pro veřejně prospěšné stavby. 

Hospodaření obce bylo v r. 2014 uzavřeno s příjmy 4 700 (v tis. Kč), z toho daňové příjmy 2 930 (v tis. 

Kč), přijaté dotace ve výši 309 (v tis. Kč) a celkovými výdaji ve výši 3 350 (v tis. Kč).  
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Přehled realizovaných projektů : 
 

Název akce Doba realizace 
Náklady    (v tis. 
Kč včetně DPH) 

Způsob 
financování  

Podpora/ 
vl.zdroje 

Vypracování PD: "Centrální vytápění Obce 
Slatina" 

2007 - 2008 1 845 OP ŽP 90/10 

"Rekonstrukce komunikací v majetku 
Obce Slatina včetně technické 
infrastruktury a vylepšení vzhledu obce" 

2008 - 2010 4 252 PRV ČR 90/10 

"Obnova dětského hřiště v Obci Slatina" 2010 - 2013 250 
vlastní 

prostředky 
0/100 

„Rekonstrukce autobusové zastávky 
v Obci Slatina“ 

2010 - 2013 70 POV ÚK 75/25 

 
Přehled připravovaných projektů: 
 

Název akce 
Předpokládaná 
doba realizace 

Předpokládané 
náklady (v tis. Kč 
včetně DPH) 

Způsob 
financování  

Podpora/ 
vl.zdroje 

"Rozšíření hřbitova a rekonstrukce 
hřbitovní zdi v Obci Slatina" 

2017 - 2020 1 500 

Financování dle 
aktuálních dotačních 

možností 

„Centrální vytápění Obce Slatina“ 2015 - 2020 85 000 

" Splašková kanalizace včetně ČOV v Obci 
Slatina" 

2015 - 2020 45 000 

"Oprava a dovybavení multifunkčního 
objektu č.p. 50 pro mimoškolní aktivity 
dětí a mládeže v obci Slatina" 

2015 - 2020 6 000 

„Výstavba zařízení pro volnočasové 
aktivity - altán na návsi, lavičky v Obci 
Slatina“ 

2015 - 2018 1 000 

„Dovybavení dětského hřiště v Obci 
Slatina“ 

2015 - 2020 500 

„Celková rekonstrukce hostince v Obci 
Slatina“ 

2016 - 2020 10 000 

„Revitalizace návsi a zeleně v Obci Slatina“ 2015 - 2020 3 000 

„Rekonstrukce komunikací a chodníků 
v majetku Obce Slatina“ 

2016 - 2020 8 000 

„Nákup komunální techniky pro údržbu 
Obce Slatina“ 

2015 - 2020 2 000 

„Rekultivace záchytných 
protipovodňových struh v Obci Slatina“ 

2016 - 2020 9 000 

„Obnova obecního rybníka v Obci Slatina“ 2017 - 2019 5 000 

 


