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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
 
 Rousínov je místní částí obce Svor a nachází se severovýchodně od České Lípy 
v údolí Rousínovského (Kohoutího) potoka a v průměrné nadmořské výšce 430,00 m n.m.  

V Rousínově žije do 50 stálých obyvatel a je zde 54 rekreačních objektů a jedno 
ubytovací zařízení (40 lůžek). Zástavba je situována v údolí potoka podél silnice z Rousínova 
do Cvikova. Jedná se o rodinné domy, zemědělské usedlosti a často také rekreační objekty. 
Terén je údolní niva Kohoutího potoka, který má velký spád a náleží do povodí Ploučnice.  

Území leží v CHKO Lužické Hory a v CHOPAV Severočeská křída. Je zde závod 
Severosklo. 

 
Výraznější rozvoj obce se nepředpokládá. 

 
 
 
 
VODOVOD 
 
 Obec má vodovod pro veřejnou potřebu (SK-252.3.0-CVI) s gravitačním zdrojem 
(štola - 4 l/s a jímka 4 l/s) s vodojemem 60 m3 (481, 20/478,20 m n.m.). Tento vodovodní 
systém je propojen se systémem Cvikova, kam je přiveden z Rousínova zásobní řad - jedná 
se vlastně o přebytky vody z vodovodního systému Rousínov svedené do VDJ Martinovo 
údolí - 40 m3 (419,80/417,00) a dále rekonstruovaným vodovodním řadem do Cvikova.  
 

Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. 
 
Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. 



 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje   Hydroprojekt cz a.s. 
 A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech 

 zak. číslo :   103606 01 září 2004 Strana 2 
 arch. číslo : 04933/03/1 

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

 
××××× 

 
 Vodovodní systém je postačující, pouze je třeba zrekonstruovat u vodojemu otevřený 
pomalý filtr a rekonstruovat dožilé vodovodní řady. Z ekonomických důvodů rekonstrukce 
posunuta za horizont roku 2015. 
 

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 obce Svor - Rousínov není kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. 
Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích do podmoků – 50%, část 
rodinných domků - 50% má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV 
Nový Bor – 8 km. Lokální ČOV pro 40 osob má rekreační středisko Krajské prokuratury Ústí 
nad Labem. 

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

××××× 
 
 V místní části obce Svor - Rousínov se uvažuje i nadále s individuálním čištěním 
splaškových vod. Splaškové vody z místní části budou akumulovány v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována 
ČOV Nový Bor). Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami. Při splnění 
určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu 
výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího 
recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny 
pro čištění odpadních vod. 
 Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem. 


