
BRUNTÁL - Horní Životice

247
:
Bruntál:
Moravskoslezský:

průjezd obcí, směr BR   I/11:
hl. tah Opava - Bruntál, vl.

49.9722964:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.6354422:WGS84 eo



BRUNTÁL

506
:
Bruntál:
Moravskoslezský:

Staroměstská, čerpací stanice:
vjezd do města od Jeseníku, vl

49.9949139:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.4507589:WGS84 eo



FRÝDEK - MÍSTEK

505
:
Frýdek - Místek:
Moravskoslezský:

Bruzovská:
vj. do města z HA,Vratimova,vl

49.6906533:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.3603586:WGS84 eo



HLUČÍN

191
:
Opava:
Moravskoslezský:

Celní ulice, rekr. areál:
výj. z města na OV-Porubu,vlev

49.8913942:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1784064:WGS84 eo



HLUČÍN

277
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská ulice     I/56:
vjezd od Opavy, BILLA, vpravo

49.8980803:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1835047:WGS84 eo



KRNOV

213
:
Bruntál:
Moravskoslezský:

Opavská ulice     I/57:
výjezd z města na Opavu, vlevo

50.0803822:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.7302275:WGS84 eo



MORAVSKÝ BEROUN

510
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

vjezd od OP, štít RD    I/46:
hl. tah Opava - Olomouc, vlevo

49.7992606:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.4496397:WGS84 eo



OPAVA - Kateřinky

120
:
Opava:
Moravskoslezský:

Hlučínská, směr OV   I/56:
výjezd na OBI, Kaufland

49.9449969:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9229936:WGS84 eo



OPAVA - Jaktař

129
:
Opava:
Ostravský:

Krnovská 109     I/11, I/57:
vjezd do centra od Krnova,vpra

49.9480081:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8802400:WGS84 eo



OPAVA - Velké Hoštice

174
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská 59:
hl. tah OP - Hlučín, OVA, I/56

49.9363586:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9726689:WGS84 eo



OPAVA - Slavkov

116
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská ulice     I/46:
hl. tah Olomouc - Opava,vpravo

49.9194375:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8380917:WGS84 eo



OPAVA - Slavkov

374
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská ulice, zahrada    I/46:
hl. tah Olomouc - OP, vlevo

49.9216167:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8453364:WGS84 eo



OPAVA - Kravaře

323
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská, štít RD   I/56:
centrum obce, směr Opava

49.9329097:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.0158817:WGS84 eo



OPAVA - Dolní Benešov

254
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská, zast. ČAD     I/56:
výj. z obce na Hlučín, OV,vlev

49.9176833:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1267856:WGS84 eo



OPAVA - Komárov

350
:
Opava:
Moravskoslezský:

Ostravská 20     I/11:
zahrada RD, tah OV - OP, vlevo

49.9201294:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9559669:WGS84 eo



OPAVA - Komárov

351
:
Opava:
Moravskoslezský:

Ostravská 20     I/11:
zahrada RD, hl. tah OP - OV,vp

49.9201294:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9559669:WGS84 eo



OPAVA - Komárov

319
:
Opava:
Moravskoslezský:

Ostravská 3     I/11:
vjezd do Komárova, směr OV, vl

49.9222572:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9505758:WGS84 eo



OPAVA - Komárov

134
:
Opava:
Moravskoslezský:

Ostravská, autosalon KIA  I/11:
hlav. tah  Ostrava - OP,vpravo

49.9209303:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9543683:WGS84 eo



OPAVA - Komárov

276
:
Opava:
Moravskoslezský:

Ostravská, autosalon KIA  I/11:
hl. tah OP - Ostrava, vlevo

49.9209303:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9543683:WGS84 eo



OPAVA - Kateřinky

512
:
Opava:
Moravskoslezský:

Partyzánská x Zeyerova:
frekv. komunikace, vpravo

49.9425489:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9071211:WGS84 eo



OPAVA - Zadky

272
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/11:
hl. tah OP - Bruntál, ČS, vlev

49.9739192:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.7950642:WGS84 eo



OPAVA - Slavkov

258
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/46:
tah Olomouc - Opava, vlevo

49.9230294:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8500842:WGS84 eo



OPAVA - Dolní Benešov

337
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/56:
hl. tah OV, Hlučín - OP, vprav

49.9176833:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1267856:WGS84 eo



OPAVA - Lesní Albrechtice

220
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/57:
hlavní tah OP - FU,Hranice,vl.

49.8075831:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8646217:WGS84 eo



OPAVA - Neplachovice

298
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/57:
hlavní tah  Opava - Krnov, vle

49.9979717:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8060644:WGS84 eo



OPAVA - Vlaštovičky

333
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí    I/11:
hl. tah Opava - Bruntál, vprav

49.9672450:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8237950:WGS84 eo



OPAVA - Březová

218
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí,  čerp. st.  I/57:
hl. tah OP - FU,Hranice, vlevo

49.7891578:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8617556:WGS84 eo



OPAVA - Březová

236
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí, ČS    I/57:
hl. tah Hranice, FU - OP,vprav

49.7891578:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8617556:WGS84 eo



OPAVA - Neplachovice

338
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí, ČS HEKRA   I/57:
hl. tah Opava - Krnov, vpravo

49.9949869:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8120239:WGS84 eo



OPAVA

354
:
Opava:
Moravskoslezský:

Těšínská ulice   I/11:
Parkoviště LIDL,směr TESCO,vpr

49.9341033:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9146581:WGS84 eo



OPAVA

401
:
Opava:
Moravskoslezský:

Těšínská ulice, ČS GLOBUS:
výjezd z ČS a hyper. GLOBUS,vl

49.9281511:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9356414:WGS84 eo



OPAVA

400
:
Opava:
Moravskoslezský:

Těšínská ulice,čerp.st. GLOBUS:
vjezd k hypermarketu GLOBUS,vp

49.9282406:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9362808:WGS84 eo



OPAVA

274
:
Opava:
Moravskoslezský:

Těšínská, ČOV     I/11:
výj. z centra na GLOBUS,OV,vle

49.9308411:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9263944:WGS84 eo



OPAVA

280
:
Opava:
Moravskoslezský:

Těšínská, ČS OMV     I/11:
výj. z centra na GLOBUS, OV,vl

49.9350461:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.9136522:WGS84 eo



OPAVA - Holasovice

200
:
Opava:
Moravskoslezský:

vjezd do obce     I/57:
zahrada,hl. tah Krnov - OP,vpr

50.0015511:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8002436:WGS84 eo



OPAVA - Slavkov

184
:
Opava:
Moravskoslezský:

výjezd z obce     I/46:
zahrada,hl. tah OP-Olomouc,vpr

49.9176825:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8312175:WGS84 eo



OPAVA - Kobeřice

355
:
Opava:
Moravskoslezský:

výjezd z obce     I/46:
výjez na Polsko, vlevo

49.9939889:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.0555122:WGS84 eo



OPAVA - Holasovice

378
:
Opava:
Moravskoslezský:

zastávka ČAD, ČD      I/57:
hl. tah Krnov - Opava, vlevo

50.0001317:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.8033258:WGS84 eo



OSTRAVA - Moravská Ostrava

402
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

28.října 165:
směr centrum, NC FUTURUM

49.8284975:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2620814:WGS84 eo



OSTRAVA - Moravská Ostrava

404
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

28.října 165:
směr centrum, NC FUTURUM

49.8285544:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2620575:WGS84 eo



OSTRAVA - Kunčičky

441
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Frýdecká:
příjezd z F-M do centra,vlevo

49.8215067:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2938758:WGS84 eo



OSTRAVA - okolí

371
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Krmelín, průjezd obcí   I/58:
hlavní tah Ostrava - N.J., vle

49.7332733:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2267678:WGS84 eo



OSTRAVA - Poruba

527
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Martinovská:
vlevo směrem z Martinova

49.8418842:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1682211:WGS84 eo



OSTRAVA - Poruba

508
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Martinovská, ČS BENZINA:
směr Martinov, od centra, vpra

49.8346803:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1894244:WGS84 eo



OSTRAVA - Poruba

514
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Martinovská, ČS BENZINA:
směr centrum od Martinova, vle

49.8346803:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.1894244:WGS84 eo



OSTRAVA - Moravská Ostrava

439
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Nádražní x Mánesova:
výjezd z centra, vlevo

49.8486269:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2781997:WGS84 eo



OSTRAVA - Moravská Ostrava

394
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Novoveská ulice:
BAUMAX,zast.MHD,směr

49.8368767:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2571719:WGS84 eo



OSTRAVA - Moravská Ostrava

395
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

Novoveská ulice:
BAUMAX,zast.MHD,směrFUTURUM,

49.8368767:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2571719:WGS84 eo



OSTRAVA - Hrabyně

273
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí     I/11:
tah Opava - Ostrava, vlevo

49.8788956:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.0540936:WGS84 eo



OSTRAVA - Ludgeřovice

241
:
Opava:
Moravskoslezský:

průjezd obcí, zahrada    I/56:
hl. tah OV - Hlučín,OP,vpravo

49.8862022:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2429489:WGS84 eo



OSTRAVA - Ludgeřovice

250
:
Opava:
Ostravský:

průjezd obcí, zahrada    I/56:
hl. tah OP, Hlučín - OV, vlevo

49.8862022:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2429489:WGS84 eo



OSTRAVA - Zábřeh

533
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

spojnice Rudné a Výškovické:
výjezd z AVION Shopping park

49.8042650:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2317600:WGS84 eo



OSTRAVA, okolí - Krmelín

435
:
Ostrava:
Moravskoslezský:

zahrada RD, směr Ostrava  I/58:
příjezd od letiště, NJ, vpravo

49.7332694:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

18.2271500:WGS84 eo



VÍTKOV - centrum

353
:
Opava:
Moravskoslezský:

Opavská ulice:
výjezd z centra na Opavu, vlev

49.7783769:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.7544053:WGS84 eo



ZLÍN - Spytihněv

313
:
Zlín:
Zlínský:

průjezd obcí, ČS     I/55:
tah Přerov,Zlín - Slovensko,vp

49.1350244:

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :

okrajová čtvrť

centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :

nádraží ČD, ČSAD

MHD

pošta

PNS

kulturní zařízení

sportovní zařízení

obchody

zdravotnické zařízení

obchodní dům

supermarket

čerpací stanice

škola ZŠ,SŠ,VŠ

banka

restaurace

hotel

Viditelnost :

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

vlastní osvětlení

510x240Rozměr

17.4885583:WGS84 eo


