
o Na Vsetínsku zahájit rekonstrukci přívodního řádu vodojem Ústí - čerpací stanice Lužná. V obci Horní
Lideč prodloužit vodovod v místní části Kočičína. V rámci l||. etapy pokračovat ve výměně vodovodu na
síd|išti Rybníky ve Vsetíně s cí|em snížení poruchovosti a zajištění kva|ity pitné vody. Souběžně zahájit
opravu kana|izace na sídlišti Rybníky s cí|em z|epšit provozní, kapacitní a eko|ogické podmínky. Dá|e na
úseku odpadních vod provést rekonstrukci kana|izace ve Vsetíně na ul. U Hřiště a na u|. Jiráskova.

c Na Va|ašsko - Meziříčsku dokončit výměnu vodovodů v obcích Perná a Zašová. Na úseku pitných vod
zrekonstruovat a vyměnit vodovod v Hrachovci a na u|. Mírová ve Valašském Meziříčí. V obci Branky
prodloužit vodovod v místní části Rovně. opravit vodojem v obci Poličná. Provést opravu vodovodního i
kanalizačního řadu na ul. Sch|attauerova Ve Va|ašském Meziříčí. Na úseku odpadních vod opravit
kanalizaci na ul. Křižná ve Va|ašském Meziříčí a dále opravit přeložku kana|izace v obci Zašová, loka|ita U

kina.
o V Rožnově pod Radhoštěm zahájit investici - zásobování pitnou vodou v |okalitě Horní Paseky. Dokončit

opravu e|ektroinstalace na úpravně vody. Provést stavební úpravy na prameništi v Rožnově. Na úseku
odpadnívody provést opravu kanaIizačního řadu na u|. Pionýrská.

r Na ÚV Karolinka pokračovat v zajištění projektové přípravy intenzifikace úpravy techno|ogie na ÚV
Karo|inka s cílem zajištění požadované kvality vyráběné pitné vody z nádrže Stanovnice. V roce 202].
doš|o krozšíření návrhu o intenzifikaci da|šího separačního stupně, pískové filtrace. Vroce 2022bude
dokončena komp|exní projektová dokumentace na l. a l|. separační stupeň. Bude snaha zajistit
spo|ufinancování. Předpok|ad zahájení investice - rok 2023, předpok|ádané dokončení- rok2025.

r Pro předcházení poruchovosti a rizikům na zák|adě výs|edků kamerového monitoringu pokračovat
v opravách kana|izačních řadů systémem vložkování s cílem zamezit prosakování odpadních vod
do pod|oŽí, a tím i snížení negativního v|ivu na životní prostředí.

Fropago odbomou činnost
'. Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti'
o Při pří|ežitosti Světového dne vody uspořádat ,,Den otevřených dveří,, na vybraných objektech

společnosti.

Ztepštt interní kornunikaci a pfurtos lnforvnací
o Pokračovat V navádění relevantních údajů o vodovodní a kana|izačnísíti do G|S.

o PropojeníGtSu a modu|u Vyjadřovací s|užba s ú|ožištěm DMS.
. Zvýšit zabezpečenídůležitých vodohospodářských objektů.

o Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, seminářích a

se k vodohospodářské prob|ematice. Zajistit účast na aktuá|ních seminářích
v průběhu roku (ion-line formou).

velet rzích vztah ujících
k měnící se legis|ativě

ZÍepšovat' pracovnÍ podmÍnky aaměstnaner} spole*tostl
o Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanc a pŤedcházení pracovním riraz m dbát na zabezpečení

vhodn'/ch ochrann'/ch pracovních prostňedk vč. pravide|né kontro|y správného používání. Pracoviště
pr běŽně vybavovat potĚebn'/m strojním vybavením, náŤadím, nástroji a pracovními pomrickami.
V souvislosti s epidemiologickou situací zajistit dostatek ochrann'fch pracovních prostĚedkti.
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