Korozluky
Kraj: Ústecký

Okres: Most

Správní obvod: Most

GPS souřadnice: 50.478581N, 13.722975E

Nadmořská výška: 235 m n. m.

První pís. zmínka: 1325 (697 let)

Počet obyvatel: 236

PSČ: 434 01

Adresa URL: www.korozluky.cz/

Současnost obce Korozluky
V současné době žije v obci Korozluky a osadě Sedlec 156 občanů přihlášených k trvalému pobytu
bydlících v 53 domech. Dalších 19 domů slouží k rekreaci nebo drobnému podnikání. Čtyři rodinné
domy jsou ve výstavbě. Také v budoucnu by mělo dojít k rozšíření obce. Podle schváleného zadání
územního plánu se počítá s další individuální výstavbou rodinných domků na území podél silnice
vedoucí mezi obcí Korozluky a osadou Sedlec, tím by došlo k faktickému spojení obou částí.
Předpokládaný počet obyvatel se pohybuje v rozmezí 230 až 250 občanů.
Jedním z předpokladů pro rozvoj obce je dobré spojení s Mostem linkou MHD. Výhodou je také blízkost
přírody. Část obce se rozkládá v CHKO České středohoří. Nad obcí se nachází Jánský vrch
vysoký 340 m. Tento vrch o rozloze 11,9 ha byl v roce 1951 vyhlášen národní přírodní památkou. Vyskytuje
se zde 11 druhů zákonem chráněných rostlin, mezi které patří také hlaváček jarní vévodící znaku
obce. Znak obce spolu s obecní vlajkou byl Korozlukám udělen v roce 1998.
Nepřehlédnutelnou dominantou obce je areál zámečku Korozluky, kde je možné navštívit kapličku.
Novodobými dominantami obce jsou dvě vysílací věže mobilních operátorů, které se tyčí nad
Korozlukami i Sedlecí.
I přesto, že se v katastru obce nacházejí dvě fungující průmyslové zóny, je problémem
nezaměstnanost, jež se dlouhodobě pohybuje na úrovni 20%. Nejzávažnější problém ovlivňující rozvoj i
život v obci je absence kanalizace. Její vybudování přesahuje finanční možnosti obce.
Zárukou slibné budoucnosti obce je skutečnost, že se po několika letech půstu, začali rodit noví občánci.
V posledním období jsme přivítali do života osm novorozeňat a v součesné době žije v obci 23 dětí ve
věku do 15 let, což je jistým předpokladem pro další zdárný rozvoj obce.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8044/korozluky/soucasnost/
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