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 okrajová čtvrť

 obchodní čtvrť

 obytná čtvrť

 průmyslová čtvrť

 nezastavěné plochy

 dálnice

 silnice I. třídy 
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 parkoviště

 pěší zóna
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 nádraží ČD, ČSAD
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 sportovní zařízení

 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-01
 Adresa: Křížkovského, naproti hotelu Voroněž II

 GPS: 49.185392, 16.583445

 Viditelnost:

 Umístění panelu:

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Rozměr: 505 x 250 cm

 Město: Brno

 Okres: Brno-město

 Kraj: Jihomoravský
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 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-02
 Město: Brno  Adresa: Křížkovského, naproti hotelu Voroněž II

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.185392, 16.583445

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-07
 Město: Brno  Adresa: Křížkovského, u pavilonu E a 4. brány výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.184720, 16.581934

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-08
 Město: Brno  Adresa: Křížkovského, u pavilonu E a 4. brány výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.184720, 16.581934

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-09
 Město: Brno  Adresa: Křížkovského, u pavilonu E a 4. brány výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.184720, 16.581934

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-10
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 7 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.187304, 16.572478

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-11
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 7 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.187304, 16.572478

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-12
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 7 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.187683, 16.571935

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-13
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 7 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.187683, 16.571935

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-16
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 8 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.188044, 16.570733

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-17
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 9 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.189012, 16.569606

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-18
 Město: Brno  Adresa: Bauerova, brána číslo 9 výstaviště

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.189012, 16.569606

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-19
 Město: Brno  Adresa: Hlinky, zastávka Lipová

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.191562, 16.576212

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 sportovní zařízení

 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-21
 Město: Brno  Adresa: Hlinky, zastávka Výstaviště - vstup G2

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.190444, 16.580000

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 505 x 250 cm

 Umístění panelu:
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 pošta

 PNS
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 sportovní zařízení

 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-22
 Město: Brno  Adresa: Hlinky, zastávka Výstaviště - vstup G2

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.190444, 16.580000

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:
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 sportovní zařízení

 zdravotnické zařízení  do 20 metrů

 obchody  ZŠ, SŠ, VŠ  20–50 metrů

 obchodní dům  banka  50–100 metrů

 supermarket  restaurace  přes 100 metrů

 čerpací stanice  hotel  vlastní osvětlení

Panel číslo: OPL-23
 Město: Brno  Adresa: Hlinky, zastávka Výstaviště - vstup G2

 Komunikace:

 Poloha:

 Okolí panelu:

 Viditelnost:

 Okres: Brno-město  GPS: 49.190444, 16.580000

 Kraj: Jihomoravský  Rozměr: 504 x 238 cm

 Umístění panelu:


