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obchodní dům

supermarket
čerpací stanice
škola ZŠ,SŠ,VŠ
banka
restaurace
hotel
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14,432704014,432704014,432704014,4327040:WGS84 eo
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Adresa: JIŽNÍ SPOJKA, směr Barrand. most, D5, E48, Magistrála

Rozměr: BIG JUNIOR 6,4 x 3,2 m

WGS84 N: 50,0331640 WGS84 EO: 14,4327040

Místo: Praha 4 - Krč

Osvětlená:  ano

Přímý vlastník: ano

dálnice

městský okruh

silnice I. třídy

silnice ostatní

křižovatka

parkoviště

pěší zóna

OKOLÍ PANELU:
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Prémiová  

plocha před  

Barrandovským  

mostem - největ-

ším dopravním 

uzlem v  

Praze!

JIŽNÍ SPOJKA
˂-- směr Barrandovský most


