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Program rozvoje obce Slatina  
a strategický plán obce 

2021-2026 
 

 
 

     Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o 
obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby 
bylo formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou tyto 
představy dosáhnout. Tento dokument naplňuje potřeby, které je nutné rozvíjet v obci 
Slatina a je zpracován na roky 2021-2026. 

Dokument byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 9.12.2020. 

Kontaktní a identifikační údaje 

Název Obec Slatina 

Adresa Slatina 50, 410 02 Lovosice 

Telefon 416 591 424, 607 979 809 

E-mail info@slatina-lt.cz 

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

IČO 00264377275 

Číslo účtu 10527471/0100 



2 
 

Charakteristika území 

Status: Obec 

Kraj: Ústecký 

Obec s rozšířenou působností: Lovosice 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Libochovice 

Okres: Litoměřice 

Katastrální plocha (ha): 694 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2020: 275 

Nadmořská výška (m n.m.): 177 

 

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. 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. 

Nejvýznamnějším a největším zaměstnavatelem je firma zabývající se zemědělskou činností. 
Podnikatelské prostředí v obci je převážně OSVČ. 

Spolkovou činnost zajišťují spolky „Život pro Slatinu“, „Nejen dětem“ a „MS Slatina – Černiv“. 
Jejich náplní je činnost spojená s aktivitami pro spokojený život občanů obce Slatina. Spolková 
činnost je podporována ze strany obce každoročně sponzorskými dary na pořádání různých akcí. Dále 
je financována dle možností spolků, tj. výdělečnou činností, dary nebo dobrovolným vstupným, atd.. 

Přehled realizovaných projektů: 2015-2020 

 
Název akce 

 
Doba realizace 

 
Náklady (v tis. 
Kč včetně DPH) 

 
Způsob financování 

Splašková  kanalizace 
včetně ČOV v obci 
Slatina 

2015-2020 45 000 SFŽP,  
KÚ ÚK, vlastní zdroje 

Výstavba zařízení pro 
volnočasové aktivity – 
altán na návsi, lavičky 
v obci Slatina 

2015-2018 1 000 Mze ČR, vlastní zdroje 

Celková rekonstrukce 
hostince v obci Slatina 

2016-2020 3 000 KÚ ÚK, MMR ČR, vlastní 
zdroje 

Obnova obecního 
rybníka v obci Slatina 

2017-2019 1 200 MZe ČR, vlastní zdroje 
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Přehled připravovaných projektů: 2021-2026 

 
Název akce 

 
Doba realizace 

 
Náklady (v tis. 
Kč včetně DPH) 

 
Způsob financování 

Rozšíření hřbitova a 
rekonstrukce hřbitovní 
zdi v obci Slatina 

2021-2026 1 500 Dle dotačních možností 

Oprava a dovybavení 
multifunkčního objektu 
čp. 50 pro mimoškolní 
aktivity dětí a mládeže 
v obci Slatina 

2021-2026 6 000 Dle dotačních možností 

Dovybavení dětského 
hřiště v obci Slatina 

2021-2026 500 Dle dotačních možností 

Revitalizace návsi a 
zeleně v obci Slatina 

2021-2026 1 000 Dle dotačních možností 

Rekonstrukce 
komunikací a chodníků 
v majetku obce Slatina 

2021-2026 4 000 Dle dotačních možností 

Nákup komunální 
techniky pro údržbu 
obce Slatina 

2021-2026 2 000 Dle dotačních možností 

Rekultivace záchytných 
protipovodňových struh 
v obci Slatina 

2021-2026 9 000 Dle dotačních možností 

Rekonstrukce a 
prodloužení chodníku k 
nádraží 

2021-2026 4 000 Dle dotačních možností 

Protierozní opatření – 
cesty na Hazmburk 

2021-2026 4 000 Dle dotačních možností 

Fotovoltarika na ČOV 2021-2026 1 000 Dle dotačních možností 
Rekonstrukce veřejného 
osvětlení 

2021-2026 2 000 Dle dotačních možností 

Zefektivnění 
odpadového 
hospodářství v obci 
Slatina 

2021-2026 5 000 Dle dotačních možností 

Zodpovědnost za realizaci: 

Garantem Programu rozvoje obce Slatina bude zastupitelstvo obce v čele se starostou obce. 
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce 
www.slatina-lt.cz, případně i k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě. 

Aktualizace Plánu rozvoje obce budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové situace vyžadující 
řešení nebo na podněty občanů. Za aktualizaci dokumentu zodpovídá zastupitelstvo obce. 

Ve Slatině dne 2.12.2020 


