
Ostrava - Výškovice

8600021
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Proskovická:

směr na Mošnov, Nový Ji čín,Olomouc

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600023
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Slovenská:

docentra od Olomouce, Opavy

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600025
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Slovenská:

do centra od Opavy a Hlu čína

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600030
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Michálkovická:

z centra do Orlové

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Vítkovice

8600035
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

1. Máje:

do centra m ěsta

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Vítkovice

8600036
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

1. Máje:

od centra m ěsta sm ěr Olomouc

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600042
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Francouzská:

příjezd do centra,  k řižovatka ulice Fra

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600058
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Bohumínská:

do centra z Bohumína a PLR

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600059
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Bohumínská:

z centra do Bohumína a PLR

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Vítkovice

8600076
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Výstavní:

směr Frýdek-Místek, Opava, Olomouc

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600095
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Bohumínská:

z centra Ostravy sm ěr Bohumín, PLR

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600096
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Bohumínská:

do centra Ostravy  sm ěr Bohumín,

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Kun čice

8600105
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Frýdecká:

z centra Ostravy sm ěr Frýdek-Místek

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Kun čice

8600132
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Frýdecká:

do centra Ostravy od Frýdku-Místku,

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600140
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

17.listopadu:

z centra Ostravy do Olomouce,

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600141
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Českobratrská:

v centru m ěsta na výjezdu i p říjezdu

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Ostrava-Jih

8600142
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Místecká:

do centra Ostravy na p říjezdu od

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600168
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

17.listopadu:

z centra sm ěr Hlučín a Opava

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600178
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

17.listopadu:

do centra od Olomouce

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Ostrava-Jih

8600190
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Moravská:

příjezd do centra

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600194
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Českobratrská:

v centru u stadionu Bazaly

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Pet řkovice

8600199
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Hlučínská:

z centra sm ěr Hlučín, Opava

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Pet řkovice

8600200
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

ul. Hlu čínská:

příjezd do centra  od Hlu čína a Opavy

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Kun čice

8600202
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

ul. Frýdecká:

výjezd z centra sm ěr Frýdek - Místek

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600219
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Sládkova:

v centru u Carrfoueru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600221
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Michálkovická:

z centra sm ěr Orlová, Karviná

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600226
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Slovenská:

z centra sm ěr Hlučín, Opava

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600227
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Slovenská:

do centra sm ěr od Hlu čína a Opavy

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Ostrava Jih

8600266
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Plzeňská:

do centra od Nového Ji čína,

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600287
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Mongolská:

v centru sídlišt ě poblíž Kaufland

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600288
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Polská:

v centru sídlišt ě poblíž Kaufland

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600289
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Polská:

v centru sídlišt ě poblíž Kaufland

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Vítkovice

8600294
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Ruská:

výjezd z centra do Olomouce, Brna

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600302
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Francouzská:

v centru sídlišt ě

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600303
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Francouzská:

v centru sídlišt ě

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Poruba

8600304
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Francouzská:

v centru sídlišt ě

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600327
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

výjezd na ul. Frýdeckou:

směr do centra Ostravy

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600328
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

ul. Valcha řská:

příjezd do centra

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Moravská Ostrava

8600329
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

ul. Valcha řská:

příjezd do centra

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600351
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

sjezd z ul. Frýdecké:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Slezská Ostrava

8600352
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

výjezd na ul. Frýdeckou:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Kun čice nad Ostravicí

8600359
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Rudná:

od Haví řova, Karviné  do centra

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Hrabová

8600365
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Paskovská sm ěr Frýdek Místek:

Hlavní tah na FM p řes Paskov

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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



Ostrava - Záb řeh

8601006
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Výškovická:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Muglinov

8601007
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Bohumínská:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Poruba

8601010
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Opavská:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Poruba

8601012
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Opavská:

v centru sídlišt ě

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Moravská Ostrava

8601016
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

28.října:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Svinov

8601018
:

Ostrava:

Moravskoslezský:

Opavská:

v centru

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr



Ostrava - Ostrava - Poruba

8601021
:

Ostrava:

Moravskoslezský kraj:

Opavská:

Směr cent. od Opavy kolem TESCO

Panel č.:

Město
Okres

Kraj

Adresa

Umíst ění 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

960x360Rozměr


