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 CZ051.3501.5101.0040 Žandov 
   .0040.02 Dolní Police 
 

identifikační číslo obce  19447 
kód obce  19448 

 
 
 
PODKLADY 
 
1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu  
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění 

odpadních vod 
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické 

výkazy 
5. ÚPSÚ  Žandov  - před schválením 12/03 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Místní část města Žandov – Dolní Polici odděluje od Žandova řeka Ploučnice. Dolní 
Police leží v nadmořské výšce 220,00 m n.m. Trvale zde bydlí okolo 50 obyvatel se třemi 
rekreačními objekty. Je zde soustředěná zástavba zemědělského charakteru. Území se 
nachází v CHKO České středohoří, protéká zde vodoteč Ploučnice, v tomto úseku toku se 
jedná o významný vodní tok. 

Výrazný rozvoj  se nepředpokládá. 
 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Stružnice - Žandov potrubím DN 80  
z vodovodní sítě Horní Police (SK-256.2.1-ZAN). Na vodovod je napojeno 85% obyvatel. 
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s.  
 

××××× 
 
 Stávající vodovod je vyhovující i pro výhled. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 
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Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude 
postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V části Dolní Police je jednotná kanalizace (K605.2.1-J.C). Na kanalizaci je napojeno 
19% obyvatel. Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

Ve zbývající části jsou odpadní vody likvidovány individuelně v septicích – 31% 
obyvatel a v žumpách – 50% s odvozem na ČOV Česká Lípa – 14 km. 

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo 
se vsakují do terénu.  
 

××××× 
 
 V Dolní Polici se uvažuje s výhledovou výstavbou čerpací stanice a výtlačného řadu 
DN 80 délky cca 0,250 km napojeného na kanalizační síť Žandova. Na stávajících 
jednotných kanalizačních stokách budou vybudovány odlehčovací komory, odlehčené 
odpadní vody budou zaústěny do navrhovaného kmenového sběrače délky cca 0,5 km 
DN 300, který bude přivádět odpadní vody do čerpací stanice.  

Dešťové vody budou i nadále odváděny příkopy a propustky přímo do potoka. 


