
Brno - Střed

650489
:
Brno:
Jihomoravský:

Joštova X Komenského náměstí X:
vitrína,kolmá,samostatná

49.1972372:

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

118,5x175Rozměr
16.6027858:WGS84 eo

:



Brno - Střed

651245
:
Brno:
Jihomoravský:

Lipová X Hlinky, DC:
vitrína,kolmá,samostatná

49.1917080:

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

118,5x175Rozměr
16.5755090:WGS84 eo

:



Brno - Střed

650636
:
Brno:
Jihomoravský:

Mendlovo náměstí X Veletržní X:
zastávka,kolmá,pravá,vnitřní, Tram.

49.1901460:

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

118,5x175Rozměr
16.5935830:WGS84 eo

:Mendlovo náměstízastávka :



Brno - Střed

650443
:
Brno:
Jihomoravský:

Moravské náměstě X Koliště X L:
zastávka,kolmá,levá,vnější

49.1999140:

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

118,5x175Rozměr
16.6081370:WGS84 eo

:Moravské náměstízastávka :



Brno - Střed

650435
:
Brno:
Jihomoravský:

Moravské náměstí X Koliště, ZC:
zastávka,kolmá,levá vnější

49.1991380:

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

118,5x175Rozměr
16.6089540:WGS84 eo

:Moravské náměstízastávka :



Brno - Střed

650439
:
Brno:
Jihomoravský:

Moravské náměstí, DC:
zastávka,kolmá,levá,vnější

49.1992557:

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

118,5x175Rozměr
16.6078078:WGS84 eo

:Moravské náměstízastávka :



Brno - Střed

651179
:
Brno:
Jihomoravský:

Nádražní,Hlavní nádraží,nástup:
zastávka vlevo,kolmá,levá,vnější

49.1912630:

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

118,5x175Rozměr
16.6124040:WGS84 eo

:Hlavní nádražízastávka :



Brno - Střed

651202
:
Brno:
Jihomoravský:

Nádražní,Hlavní nádraží,nástup:
zastávka vpravo,kolmá,pravá,vnitřní

49.1914860:

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

118,5x175Rozměr
16.6126130:WGS84 eo

:Hlavní nádražízastávka :



Brno - Střed

650804
:
Brno:
Jihomoravský:

Úzká X Dornych,OD Tesco 4, ZC:
zastávka,kolmá,pravá,vnější

49.1893080:

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

118,5x175Rozměr
16.6137160:WGS84 eo

:Úzkázastávka :



Brno - Střed

650491
:
Brno:
Jihomoravský:

Za divadlem X Jezuitská:
vitrína,kolmá,samostatná,zc

49.1975050:

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

118,5x175Rozměr
16.6130786:WGS84 eo

:


