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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Obec leží severovýchodně od Nového Boru v nadmořské výšce 450,00 m n.m.  

Ve Svoru žije do 600 stálých obyvatel a je zde 63 rekreačních objektů a 2 ubytovací 
zařízení (120 lůžek). V zástavbě jsou převážně rodinné domky a zemědělské usedlosti 
soustředěné převážně v údolí Boberského potoka, který protéká obcí a náleží do povodí 
Ploučnice. Dále se zde rozprostírá Velký a Malý Svorský rybník.  
Nachází se tu provozovna sklárny na výrobu optického skla.  

Území leží v CHKO Lužické Hory, CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního 
zdroje.  

 
V obci se předpokládá mírný rozvoj. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 
 V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je vzhledem k výškovým 
rozdílům řešen jako dvoupásmový. Voda je ze zdroje - zářezy (2 l/s) vedena do vodojemu 
100 m3 (506,30/504,20 m n.m.), z kterého je zásobeno horní pásmo (M-231.2.0-SVO) a dále 
přes přerušovací komoru 25 m3 do dolního pásma (M-231.1.0-SVO). Do PK je přiváděna 
voda z dalšího zdroje (2 l/s), který slouží zároveň i pro skupinový vodovod Cvikov.  

Na vodovod je napojeno 96% obyvatel.  
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Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

 
Mimo těchto zařízení je v obci ještě tzv. Drážní vodovod s vrtem (cca 7,0 l/s) a 

s vodojemem 100 m3. Zdroj v současné době není propojen s vodovodem pro veřejnou 
potřebu. Voda není kvalitní, vrt nemá ochranné pásmo a je v majetku ČD.  
Dále je v obci samostatný vodovod s vlastním vrtem pro dětský tábor (býv. SEPAP). 

 
Zdroj vody (prameniště) vykazuje znečištění v ukazatelích „alfa“, „KNK“, „T“, „pH“, 

„Mn“. 
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 Prameniště vyřadit, přečerpat z nižšího tlakového pásma: DN 100 – dl. 2000 m + ČS.  
 

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

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a soukromých vodovodů. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se 
bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. 
 
 
 
 
ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 
 V obci je splašková kanalizace (K614.1.1-S.N, K614.2.1-S.N) v délce cca 300 m, bez 
čištění odpadních vod zaústěná přímo do recipientu.  
 

Na kanalizaci je napojeno 10% obyvatel.  
 
Odpadní vody ze zbývající části obce jsou likvidovány v septicích – 50% obyvatel, 

žumpách – 40% s odvozem na ČOV Nový Bor – 6 km a malých domovních ČOV. 
Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem veřejných kanalizačních zařízení 

v obci jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče a 

vsakují se do terénu.  
 

××××× 
 
 V obci budou nejprve u stávajících objektů napojených na kanalizaci vybudovány 
domovní mikročistírny, které budou po dobudování splašková gravitační kanalizace z trub 
DN 300 v celkové délce 8,75 km zrušeny. Toto kanalizační sítí budou odpadní vody ze Svoru 
přiváděny do kanalizační sítě města Cvikov. 

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


