
01     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou plachta centrum    
Adresa: ulice 5. května, průjezd centrem na Liberec a Prahu  

 

Viditelnost: 100 m   umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 400 x 500 cm  

Poloha: průjezd centrem na Liberec a Prahu                   

Komunikace: městský okruh, centrum  

V blízkosti se nachází: restaurace, centrum města s obchody, autobusové nádraží  

 

 

 



02     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou, Proseč    
Adresa: Prosečská ulice, hlavní tah mezi JBC a LBC silnice I/14  

 

Viditelnost: 100 m   umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 510 x 240 cm  

Poloha: průjezd obcí na Liberec                      

Komunikace: hlavní tah silnice I/14  

V blízkosti se nachází: obytná zástavba, restaurace, pošta   

 

 

 



03     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou, kruhák centrum   
Adresa: ulice Mostecká/5. května, průjezd centrem na Liberec a Prahu  

 

Viditelnost: 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: plachta 510 x 240 cm  

Poloha: průjezd centrem na Liberec a Prahu                   

Komunikace: silnice I/14, městský okruh, centrum  

V blízkosti se nachází: restaurace, centrum města s obchody, autobusové nádraží  

 

 

 



04     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: DR.Milady Horákové centrum, průjezd  centrem Liberce   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 550 x 900 cm 

Poloha: průjezd centrem města od Jablonce nad Nisou a dálnice  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, obchody, autosalón, TESCO, NORMA  

 

 

 



05     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Liberec – Vesec, R 10, příjezd do centra od Prahy, Turnova a Jablonce n.N.  

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: atyp – špička štítu 

Poloha: příjezd do Liberce  

Komunikace: průtah městem R 10, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: Makro Liberec, autosalóny  

 

 

 
 



06     Nabídkový list 
 

Město: Ústí nad Labem centrum, Střelecká ulice     
Adresa: ulice Střelecká, příjezd do centra od Teplic a nákupního centra Globus  

 

Viditelnost: 100 m umístění: kolmo ke komunikaci velikost: na vyžádání 

Poloha: příjezd do centra od Teplic  .               

Komunikace: městský průtah, centrum  

V blízkosti se nachází: centrum města s obchody, radnice, pošta  

 

 

 



07     Nabídkový list 
 

Město: Jihlava    
Adresa: ulice Znojemská, příjezd do města od Znojma, Třebíče a od hranic  

 

Viditelnost: více jak 100 m    umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 510 x 240 cm 

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: příjezd do města, obytná zóna, silnice I/38 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, obchody, autosalóny  

 

 

 
 



08     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Jungmannova ulice, příjezd do centra za sjezdem z dálnice  

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 300 x 600 cm 

Poloha: průjezd centrem Liberce                  

Komunikace: průtah městem od dálnice  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, centrum s obchody 

 

 

 



09     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou, Vratislavice/Proseč    
Adresa: I/14, hlavní tah mezi JBC a LBC   

 

Viditelnost: víc jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: na vyžádání 

Poloha: průjezd obcí na Jablonec n.N.                      

Komunikace: hlavní tah silnice I/14 Liberec, Jablonec n.N., Harrachov 

V blízkosti se nachází: obytná zástavba, restaurace, pošta, Vratislavická kyselka 

 

 

 



10     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Hejnická ulice, příjezd od Frýdlantu po silnici I/13  

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: plachta  

Poloha: příjezd od Frýdlantu           info. na vyžádání  

Komunikace: silnice I. třídy č. 13, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 

 

 



11     Nabídkový list 
 

Město: Liberec     
Adresa: Londýnská ulice, příjezd do centra od Děčína, Č. Lípy a Hrádku n.N.(Německa)   

 

Viditelnost: 100 m  umístění: šikmo ke komunikaci velikost:  6 x 3,5 m 

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: silnice I.třídy, hlavní průtah Libercem 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, obytná a obchodní zóna 

 

 

 



12     Nabídkový list    
 

Město: Liberec     
Adresa: Londýnská ulice, průjezd městem u křižovatky Londýnská/Sousedská/Letná   

 

Viditelnost: 100 m  umístění: šikmo ke komunikaci velikost:  7 x 3 m 

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: silnice I.třídy, hlavní průtah Libercem 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, obytná a obchodní zóna 

 

 

 



13     Nabídkový list 
 

Město: Liberec – křižovatka centrum   
Adresa: křižovatka M.Horákové/Košická, hlavní výjezd z centra na dálnici 

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 400 x 300 cm  

Poloha: centrum města                      

Komunikace: hlavní průtah městem, výjezd z centra  

V blízkosti se nachází: restaurace, centrum s obchody, Babylon, autosalón, ČD nádraží  

 

 

 
 



14     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice Podhorská, výjezd z centra na Harrachov a Tanvald  

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: plachta 800 x 200 cm  

Poloha: průjezd centrem na Harrachov a Tanvald                   

Komunikace: silnice I/14, hlavní tah městem  

V blízkosti se nachází: obytná zóna, restaurace, škola, zastávka MHD,    

 

 

 



15     Nabídkový list 
 

Město: Liberec     
Adresa: příjezd do Liberce po I/35 od Děčína, České Lípy a Hrádku n.N.(Německa)   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost:  12 x 2 m 

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: rychlostní komunikace I/35, hlavní průtah Libercem od Děčína a Německa 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, golfové hřiště 

 

 

 
 



16     Nabídkový list 
 

Město: Liberec     
Adresa: příjezd do Liberce po I/35 od Děčína, České Lípy a Hrádku n.N.(Německa)   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost:  12 x 5,5 m 

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: rychlostní komunikace, silnice I/35, hlavní průtah Libercem 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, golfové hřiště 

 

 

 
 



17     Nabídkový list 
 

Město: Liberec     
Adresa: příjezd do Liberce po I/35 od Děčína, České Lípy a Hrádku n.N.(Německa)   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost:  7 x 5 m 

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: silnice I/35, hlavní průtah Libercem 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, golfové hřiště 

 

 

 
 



18     Nabídkový list 
 

Město: Liberec     
Adresa: příjezd do Liberce po R35 od Prahy, Turnova a Jičína cca 15 km   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 5 x 9 m 

Poloha:okrajová část                                

komunikace: silnice R35, hlavní tah na Liberec a Děčín 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice 

 

 

 
 



19     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou, Rýnovická   
Adresa: Rýnovická ulice, průjezd centrem na Liberec 

 

Viditelnost:    100 m  umístění: šikmo ke komunikaci velikost: 510 x 240 cm  

Poloha: centrum města, obytná zóna 

Komunikace: průtah centrem města na Liberec, Janov a Bedřichov 

V blízkosti se nachází: nemocnice, restaurace, čerpací stanice, obytná zóna, Interspar, Penny  

 

 

 



20     Nabídkový list 
 

Město: Tanvald   
Adresa: silnice I/14 průjezd městem na Jablonec n. N. od Harrachova a Polska  

 

Viditelnost: 100 m   umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 510 x 240 cm 

Poloha: průjezd centrem, Jablonec n.N., Liberec a Prahu                

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: náměstí, centrum s obchody  

 

 

 



 

21     Nabídkový list 
 

Město: Desná v Jizerských horách    
Adresa: ulice Krkonošská, silnice I/10 průjezd na Harrachov   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 600 x 400 cm 

Poloha: průjezd městem  na  Harrachov a Polsko od Jablonce a Liberce, Prahy                 

Komunikace: silnice I. třídy č. 10, na křižovatce na vodní nádrž Souš, Hejnice, Frýdlant 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusová zastávka, čerpací stanice,  

       

 

 



 

22     Nabídkový list 
 

Město: Desná v Jizerských horách    
Adresa: ulice Krkonošská, silnice I/10 průjezd na Harrachov   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 600 x 400 cm 

Poloha: průjezd městem  na  Harrachov a Polsko od Jablonce a Liberce, Prahy                 

Komunikace: silnice I. třídy č. 10, 500m od křižovatky na vod. nádrž Souš, Hejnice, Frýdlant 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusová zastávka, čerpací stanice,  

       

 

 



23     Nabídkový list 
 

Město: Turnov    
Adresa: příjezd do Turnova po I/35 od Jičína a Hradce Králové   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 6 x 4,5 m 

Poloha:okrajová část, obytná zóna                     

           komunikace: silnice I/35, hlavní tah na Liberec, Jablonec n. N. a Děčín 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, Lidl, cetrum s obchody 

            

 

   

 



24     Nabídkový list 
 

Město: Držkov od Turnova a Prahy    
Adresa: silnice I/10 průjezd na Tanvald a Harrachov   

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: na vyžádání 

Poloha: průjezd městem  na  Harrachov a Polsko od Jablonce a Liberce, Prahy          

Komunikace: silnice I. třídy č. 10, průjezd městem  

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusová zastávka, obecní úřad,  

       

 

 


