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xuvt.tÍ cít.r K\'ALITY PRo RoK 2o2o
Trvale zkva|itňovat s|užby zákazn|kům
o Ve Vsetíně začít v rámci l.etapy s výměnou vodovodu na síd|išti Rybníky s cí|em snížení poruchovosti a

zajištění kvality pitné vody. Na úseku odpadních vod provést opravu kana|izace na ul. Zahradní, dá|e
v Luhu, ul. Stará cesta s cí|em zlepšit provozní, kapacitní a eko|ogické podmínky.

o Na Va|ašsko . Meziříčsku zahájit opravu vodovodu na ul. Hranická, zahájit rnýměnu vodovodního řadu
v obciJarcová, v |okaIitě za vodou. Provést pře|ožku vodovodu v obci Krhová, Hrátky, prodloužit veřejný
vodovod v obci Lešná. Provést rnýměnu techno|ogie vodojemu Štěpánov v horním t|akovém pásmu.
Dokončit rnýstavbu vodojemu v obci Jarcová z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodojemu.
Zahájit výstavbu nového vodojemu v obci Kunovice. Na úseku odpadních vod provést opravu kana|izace
na u!. Poláškova.

o V Rožnově pod Radhoštěm pokračovat ve výměně vodovodního potrubí na přívodním řadu Rožnov p.

Radhoštěm - Zubří. Zahájit výměnu vodovodu na u|. Pivovarská a Videčská, provést přeložku vodovodu
na u|. Videčská scí|em snížení poruchovosti a zajištění kva|ity pitné vody. Začít s prodloužením
vodovodu na u|. Zahradní. Na úseku odpadní vody provést opravu kanalizace na ul. U Soko|ovny a
u restaurace Rosava.

o Na Úv xaro|inka pokračovat Ve změnovém řízení úpravy techno|ogie - |. separačního stupně s cílem
zajištění požadované kvality vyráběné pitné vody v souvis|osti se zhoršující se kva|itou surové vody
v nádrži Stanovnice. V roce 2020 provést změnu projektové dokumentace. Předpokládané dokončení
investice - rok2022.

o Pro předcházení poruchovosti a rizikům na zák|adě v'ýs|edků kamerového monitoringu pokračovat
v opravách kana|izačních řadů systémem v|ožkování s cílem zamezit prosakování odpadních vod
do pod|oží, a tím i sníženínegativního v|ivu na životní prostředí.

o Pro zkva|itnění poskytovaných s|užeb zákazníkům zabezpečit s|užbu Dá|kový odečet vodoměru
s nás|ednou možnou imp|ementacídat o stavu vodoměru do zákaznického informačního systému.

o Pro zvýšení úrovně poskytovaných s|užeb zakoupit nový traktor bagr pro středisko vodovody Rožnov p.

Radhoštěm.

Propagovat odbomou ěinnost
o Pokračovat V propagaci vodárenství a rozšířeníobecného povědomí u široké veřejnosti.
r Při příležitosti Světového dne vody uspořádat ,,Den otevřených dveří,. na vybraných objektech

spoIečnosti.

Zlepšlt interní komunikaci a přenos informací
o Pokračovat v navádění re|evantních údajů o vodovodní a kana|izační síti do G|S'
o Propojit poruchovou s|užbu s webovými stránkami - on|ine zveřejnění poruchy na webových stránkách.
o Zasí|ánísms zpráv zákazníkům v lokalitě, kde probíhá oprava, porucha sítě.

Zvyšovat odbornorr úrorrcň lwa|ifikace vybraných zaměstnanď
o Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, seminářích a ve|etrzích vztahujících

se k vodohospodářské prob|ematice' Zajistit účast na aktuálních seminářích k měnící se |egislativě
v průběhu roku.

Z|epšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti
o Pro z|epšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení

vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravideInou kontrolu jejich správného
používání. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a

pracovními pomůckami.
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ředitel spo|ečnosti
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