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Věc: Stanovení časových oken ve firmě HAUK s.r.o. od 12. 9. 2016  
 

 
Z důvodu nájezdů velkého množství LKW do firmy HAUK s.r.o. – provozovna 17. Listopadu 312, 54954 Police n. Met., je nutné stanovit nakládkový a 

vykládkový časová řád pro přijíždějící LKW.  

 

Postup rezervace časového okna: 

 

 Všechny LKW přijíždějící do firmy HAUK (mimo LKW v konceptu JDC, nákladních aut do 5 tun, malých osobních vozidel, přepravních služeb PPL, 

DPD, atd.), budou muset žádat o rezervaci časových oken na vykládku a nakládku. Časová okna jsou stanovena po 30 minutách s tím, že pokud bude 

LKW vykládat a zároveň nakládat je nutné si rezervovat časová okna 2 (= 60 minut). Důvodem mohou být nutné přejezdy v areálu z důvodu nakládky 

obalů, nebo různých nakládkových skladů v areálu firmy HAUK s.r.o. 

 

 Přehled časových oken které budou k dispozici pro rezervaci -  viz Příloha č.1 (do této tabulky bude zaznamenávána rezervace). Rezervace musí být 

vždy ve tvaru: Firma + SPZ + případně co LKW veze (např.: Ferona 1H1 1234; Resl 5H5 4567 Seat; DHL 1A1 9876 atd.) 

 

 Rezervaci č. oken je nutné provádět písemně na: expedice@hauk.cz v kopii na prijem@hauk.cz, nebo telefonicky na číslech: +420 702 201 533 

(expedice) či +420 491 435 501 (příjem). 

 

 V případě, že by Vámi vybrané č.okno již bylo rezervováno, budete o tom informování pracovníky expedice/příjmu, z uvedených emailů či telefonních 

čísel, tak aby mohlo dojít k rezervaci jiných časových oken. 

 

 Z důvodu velkého množství přijíždějících LKW do firmy HAUK, doporučujeme si rezervovat č. okna s dostatečným předstihem.  

 

 Je možné také domluvit rezervaci stálého č. okna pro dané dny, časy a hodiny. Rezervaci č. oken můžete provést nyní až do 12/2016. Během 12/2016 

dojde ke změně časových oken z důvodu změny nakládkových časů JDC ve firmě HAUK s.r.o. 
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Příloha č.1 

 
 

 

 

 Tmavě modře jsou vyznačeny okna, které je možno si rezervovat. 

 Červeně jsou vyznačeny střídání směn, které budou sloužit i jako rezerva pro případné zdržení jiného č.okna. Na tento čas tedy není možné si okno 

rezervovat. 

 Uzavírání oken je nejpozději 15 minut před začátkem okna. 

 

 


