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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Drnovec je místní částí obce Cvikov a nachází se východně od obce a v podstatě je 
její součástí. Drnovec je v nadmořské výšce 350,00 m n.m.  

 
Žije zde do 200 stálých obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů. Rozptýlená 

zástavba se převážně sestává z rodinných domků, charakter je rekreační. V obci není 
vodoteč, na území zasahuje pouze Cvikovský rybník a je zde požární nádrž cca 50 m2. 

 
Území se nachází v CHKO Lužické hory, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO 

vodního zdroje.  
 
Předpokládá se mírný rozvoj této místní části- výstavba RD do r. 2015. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec je napojena na vodovodní systém Cvikova vodovodním řadem DN 80 (SK-
252.2.0-CVI) od ÚV Nisan. Zdroje jsou popsány u Cvikova (0121.01) 
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.  

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace a.s.  
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 Z důvodů narůstajících požadavků na výstavbu rodinných domků je v rámci 
rekonstrukce neprodleně nutné zvýšení kapacity některých rozvodných řadů. 
 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody 
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. 
Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V místní části Drnovec není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. 
Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtoky zasakujícími do terénu – 20% obyvatel 
nebo ve vyvážecích jímkách – 80% s odvozem na ČOV Nový Bor – 10 km. 

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se 
do terénu. 
 

××××× 
 
 V místní části Drnovec se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové kanalizační 
sítě z trub DN 300 v délce cca 3,025 km s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního 
systému Cvikova. Součástí kanalizační sítě budou výtlaky DN 150 v délce 0,35 km a dvě 
čerpací stanice. 

Dešťové vody budou i nadále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a budou 
se zasakovat do terénu. 


