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kolmo

šikmo

rovnoběžně

vyvýšený

samostatný

vlastní osvětlení 

do 20 m

20 - 50 m

50 - 100 m

přes 100 m

Praha 04 - KrčPraha 04 - KrčPraha 04 - KrčPraha 04 - Krč

905006905006905006905006
:
PrahaPrahaPrahaPraha:
PrahaPrahaPrahaPraha:

Jižní spojkaJižní spojkaJižní spojkaJižní spojka:
směr D1,Hostivař,D11,E65,zcsměr D1,Hostivař,D11,E65,zcsměr D1,Hostivař,D11,E65,zcsměr D1,Hostivař,D11,E65,zc
50,033164050,033164050,033164050,0331640:

Panel č.:

Město
Okres
Kraj

Adresa

WGS84 n

Umístění panelu :Umístění panelu :Umístění panelu :Umístění panelu :

okrajová čtvrť
centrum

obchodní čtvrť

obytná čtvrť

průmyslová čtvrť

nezastavěné plochy

Komunikace :Komunikace :Komunikace :Komunikace :

silnice I. třídy

dálnice

silnice ostaní

ulice

příjezd

výjezd

parkoviště

křižovatka

pěší zóna

Poloha :Poloha :Poloha :Poloha :

šikmo

kolmo

rovnoběžně

samostatný

Okolí panelu :Okolí panelu :Okolí panelu :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 :Viditelnost :Viditelnost :Viditelnost :

do 20 m
20 - 50 m
50 - 100 m
přes 100 m
vlastní osvětlení

6,0x3,06,0x3,06,0x3,06,0x3,0Rozměr
14,432704014,432704014,432704014,4327040:WGS84 eo
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Adresa: JIŽNÍ SPOJKA, směr D1, Hostivař, D11, E65, zc

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:

čerpací stanice

restaurace

MHD

sportovní zařízení

nádraží ČD, ČSAD

kulturní zařízení

zdravotní zařízení

obchodní dům

kostel

obchody

dopravní uzel

JIŽNÍ SPOJKA
směr Centrum, D1, Magistrála --˃ 


