
Na základě Vaší objednávky zajistíme dopravu zboží našimi nákladními auty  
až k Vám. Máte-li zájem o naši dopravu, zpracujeme Vám individuální nabídku 
dle množství objednaného zboží a dopravní vzdálenosti. Individuální poptávka se 
může vztahovat také na zboží zakoupené prostřednictvím internetového 
obchodu. 


Pro rozvoz stavebních materiálů zakoupených v naší prodejně na místo určení.  
K dispozici máme velkotonážní (13 t) i malotonážní (6,5 t) vozidla. Některé  
z našich vozů jsou opatřeny hydraulickou rukou, která usnadňuje manipulaci  
se zbožím.  

U některého sortimentu nabízíme také možnost odvozu stavebních materiálů  
od dodavatele/výrobce na místo určení.

 
Rozvoz zboží je zajišťován z prodejny v Ostravě a Opavě. Dopravu Stavebniny 
Janík a.s. zpravidla poskytujeme pouze v rámci Moravskoslezského kraje.  
Zboží z prodejen Kobeřice a Zábřeh lze zavážet 1 týdně dle domluvy a možnosti 
dopravy. Na provozovnách v Bruntále, Vrbně pod Pradědem a Krnově lze 
dopravu domluvit individuálně na prodejně. Doprava je zde zprostředkována 
cizími dopravci, kteří mají vlastní cenové podmínky.


Obecné informace  
a dopravní podmínky

Dopravní 
podmínky

Informace o autodopravě

Stavebniny Janík a.s.:

dispečer Zdeněk Jurček

+420 595 133 313

+420 602 762 174

po-pá: 6:30 - 15:00

zdenek.jurcek@stavebniny-janik.cz

www.stavebniny-janik.cz



Cena za dopravu se účtuje dle ujetých kilometrů na požadované místo 
včetně cesty zpět. Práce s hydraulickou rukou se účtuje za každou 
započatou čtvrthodinu práce. Veškeré ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

Cena dopravy

• PLACHTA (5 t) BEZ RUKY	 	 	 	 40 Kč/km


• MAN 4x4 (6,5 t)	 	 	 	 	 40 Kč/km = cca 6 palet


• MAN (13 t)	 	 	 	 	 	 40 Kč/km = cca 10 palet


• SOUPRAVA (24 t)	 	 	 	 	 50 Kč/km = cca 18 palet


• VYKLÁDKA HYDRAULICKOU RUKOU 
vykládka hydraulickou rukou - skládání vedle auta	 100 Kč/paleta


• JINÁ PRÁCE HYDRAULICKOU RUKOU 
překládka a jiné, platí se i započatý interval	 	 300 Kč/15min 

• ZAPŮJČENÍ PALETOVÉHO VOZÍKU PŘI VYKLÁDCE                  200 Kč 
lze zapůjčit pouze po dobu vykládky při dopravě autem SJ   

Tyto Všeobecné dopravní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne  
1. 1. 2022 a jsou platné pouze pro autodopravu nákladním auty Stavebniny 
Janík a.s..

V Ostravě dne: 1. 1. 2022.

Stavebniny JANÍK a.s.
Opavská 183, Zábřeh, 747 22 Dolní Benešov
Spisová značka: B 4245 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo: 286 10 911


