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01    Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou – Smrţovka 1    
Adresa: ulice Hlavní, silnice I/14 příjezd do Jablonce n.N. od Harrachova a Tanvaldu  

 

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

Poloha: průjezd obcí na Jablonec n.N., Liberec a Prahu               

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusové nádraţí Tanvald, obchody  

 



02     Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou – Smrţovka 2    
Adresa: ulice Hlavní, silnice I/14 průjezd na Jablonec a Liberec od Tanvaldu  

 

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

Poloha: průjezd městem  na  Jablonec a Liberec od Tanvaldu a Harrachova                   

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusová zastávka, autoservis, náměstí s obchody, pošta  

 



03    Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou – Smrţovka 3    
Adresa: ulice Hlavní, silnice I/14 průjezd na Tanvald, Harrachov od Jablonce a Liberce  

 

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

Poloha: průjezd městem  cca 5 km Tanvald , Harrachov od Jablonce                   

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobusová zastávka, autoservis, náměstí s obchody  

      čerpací stanice, pošta  

 



04    Nabídkový list 

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

 

Viditelnost: 100 m   umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 2 ks 510 x 240 cm  

Poloha: průjezd centrem na Liberec a Prahu                   

Komunikace: městský okruh, centrum  

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

 

 

 



05    Nabídkový list 

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

 

Viditelnost: více jak 100 m  umístění: kolmo ke komunikaci velikost: 2 ks 510 x 240 cm  

Poloha: průjezd centrem na Liberec a Prahu, cca 100 před největší křiţovatkou v centru JBC           

Komunikace: městský okruh, centrum  

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

 

 



06    Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice 5. května/Lidická průjezd centrem silnice I/14 Liberec a Prahu  

 

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

Poloha: průjezd centrem                       

Komunikace: silnice I/14, hlavní průtah městem  

V blízkosti se nachází: restaurace, centrum s obchody, autobusové nádraţí, hokejová hala  

 

 

 



07    Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice 5. května/Lidická průjezd centrem silnice I/14 Liberec a Prahu  

 

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

Poloha: průjezd centrem                       

Komunikace: silnice I/14, hlavní průtah městem  

V blízkosti se nachází: restaurace, centrum s obchody, autobusové nádraţí, hokejová hala  

 

 

 



08    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: České mládeţe, průjezd městem od průmyslové zóny a Ještědu  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



09    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: České mládeţe, průjezd městem od průmyslové zóny a Ještědu  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



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 nebo bb  

Poloha: příjezd od Frýdlantu           510 x 240 cm 

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

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 



11    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Liberec – Doubí, Hodkovická, příjezd do centra od MAKRA a R10 od Prahy  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: ZŠ, restaurace, autosalóny, Makro Liberec  

 

 

 



12    Nabídkový list 

Město: Liberec - Kunratice    
Adresa: Lučanská ulice, příjezd  do Liberce od Jablonce a Harrachova   

 

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

Poloha: příjezd do LBC  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť Kunratice  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 

 



13    Nabídkový list 

Město: Liberec – Kunratice výjezd 
Adresa: Lučanská ulice, výjezd  z Liberce na Jablonec a Harrachov   

 

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

Poloha: výjezd z LBC  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť Kunratice  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 

 

 



14    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Liberec – Františkov, Švermova ulice, průjezd městem  

 

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

Poloha: průjezd centrem města  

Komunikace: průjezd městem, parkoviště supermarketu BILLA 

V blízkosti se nachází: ZŠ, pošta, restaurace, obchody 

 

 

 



15    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Tanvaldská, příjezd  do Liberce po silnici I/14  

 

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

Poloha: příjezd od Jablonce nad Nisou  

Komunikace: silnice I. třídy č. 14, okrajová čtvrť  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice  

 

 

 



16    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Tanvaldská, výjezd z Liberce po silnici I/14 na Jablonec nad Nisou  

 

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

Poloha: výjezd na Jablonce nad Nisou  

Komunikace: silnice I. třídy č. 14, okrajová čtvrť  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, obytná zóna  

 

 

 



17    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Vratislavická, příjezd  do centra Liberce   

 

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

Poloha: průjezd městem od Jablonce nad Nisou  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

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

 

 

 

plus 



18    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Vratislavická, příjezd  do centra Liberce   

 

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

Poloha: průjezd městem od Jablonce nad Nisou  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

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

 

 

 

plus 



19    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Vratislavická, výjezd  z centra Liberce  a nájezd na R 10 

 

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

Poloha: průjezd městem směr Jablonec nad Nisou  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

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

 

 

 

plus 



20    Nabídkový list 

Město: Liberec – Bílý Kostel    
Adresa: průjezd obcí od Německa, Hrádku n.N., cca 2 km od R10   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr Liberec od Hrádku n.-N. a hranic               

Komunikace: silnice I/35 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD 

 



21    Nabídkový list 

Město: Liberec – Bílý Kostel    
Adresa: průjezd obcí směr Německo, Hrádek n.N., cca 2 km od sjezdu z R10   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr od Liberce na Hrádku n.N. a hranice               

Komunikace: silnice I/35 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD  

 

 

 



22    Nabídkový list 

Město: Liberec R10 – Stráţ nad Nisou    
Adresa: příjezd do Liberce po R10 od Děčína, České Lípy a Hrádku n.N.(Německa)   

 

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

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: silnice R10 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, průmyslová zóna, 

 

 

 



23    Nabídkový list 

Město: Liberec – Kunratice 2 příjezd    
Adresa: Lučanská ulice, příjezd  do Liberce od Jablonce a Harrachova   

 

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

Poloha: příjezd do LBC  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť Kunratice  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 

 



24    Nabídkový list 

Město: Liberec – Kunratice 2 výjezd    
Adresa: Lučanská ulice, výjezd  z Liberce na Jablonec a Harrachov   

 

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

Poloha: příjezd do LBC  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť Kunratice  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, autobazar  

 

 

 



25    Nabídkový list 

Město: Mimoň    
Adresa: Husova ulice, průjezd  centrem na Českou Lípu, Liberec, Doksy  

 

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

Poloha: průjezd centrem na Č. Lípu a Liberec  

Komunikace: silnice II. třídy  

V blízkosti se nachází: centrum města s obchody a nákupní centrum(TESCO, PLUS)  

 

 

 



26    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Liberec – Doubí, Hodkovická, výjezd z centra na MAKRO a R10 na Prahu  

 

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

Poloha: výjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: ZŠ, restaurace, autosalóny, Makro Liberec  

 

 

 



27    Nabídkový list 

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

 

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

Poloha: průjezd centrem Liberce                  

Komunikace: průtah městem od dálnice  

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

 

 

 



28    Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Jungmannova ulice, výjezd z centra   

 

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

Poloha: průjezd centrem Liberce                  

Komunikace: průtah městem k dálnici  

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

 

 

 



29 Nabídkový list 

Město: Liberec – Bílý Kostel příjezd 2    
Adresa: průjezd obcí od Německa, Hrádku n.N., cca 2 km od R10   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr Liberec od Hrádku n.-N. a hranic               

Komunikace: silnice I/35 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD 

 

 

 



30 Nabídkový list 

Město: Liberec – Bílý Kostel výjezd 2   
Adresa: průjezd obcí směr Německo, Hrádek n.N., cca 2 km od sjezdu z R10   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr od Liberce na Hrádku n.N. a hranice               

Komunikace: silnice I/35 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD  

 

 
 



31 Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Ţitavská ulice, příjezd do centra   

 

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

Poloha: příjezd do centra Liberce                  

Komunikace: průtah městem u nájezdu na dálnici  

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

 

 

 
 



32 Nabídkový list 

Město: Liberec    
Adresa: Ţitavská ulice, výjezd z centra   

 

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

Poloha: výjezd z centra Liberce                  

Komunikace: průtah městem nájezd na dálnici  

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

 

 



33     Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Mníšek 2 příjezd    
Adresa: průjezd obcí směr Liberec, cca 6 km do centra LBC   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr do Liberce od Frýdlantu a Hejnic               

Komunikace: silnice I/13 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD  

 

 



34     Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Mníšek 1 příjezd    
Adresa: průjezd obcí směr Liberec, cca 6 km do centra LBC   

 

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

Poloha: průjezd obcí směr do Liberce od Frýdlantu a Hejnic               

Komunikace: silnice I/13 

V blízkosti se nachází: restaurace, pošta, MHD  

 

 



35                                         Nabídkový list 

 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická, výjezd na Liberec   

 

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

Poloha: výjezd na Liberec                      

Komunikace: hlavní komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna  

 

 



36    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická, příjezd do centra od Liberce   

 

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

Poloha: příjezd do centra od Liberce                    

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, autobazar  

 

 



37    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická, výjezd na Liberec   

 

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

Poloha: výjezd na Liberec                      

Komunikace: hlavní komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna  

 

 



38    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická, příjezd do centra od Liberce   

 

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

Poloha: příjezd do centra od Liberce                    

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, autobazar  

 

 



39    Nabídkový list 
 

Město: Nymburk - Kovanice    
Adresa: Kovanice, příjezd do Nymburku od Kolína 

 

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

Poloha: příjezd do Nymburku od Kolína  

Komunikace: silnice I. třídy I/38 

V blízkosti se nachází: sportovní areál ČSTV, čerpací stanice, Kaufland, Lidl, Norma  

 

 

 



40    Nabídkový list 
 

Město: Mladá Boleslav – Obrubce výjezd    
Adresa: Obrubce, výjezd z Mladé Boleslavi na Sobotku, Jičín a HK po I/16 

 

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

Poloha: výjezd z Mladé Boleslavi na Jičín a HK  

Komunikace: silnice I. třídy I/16 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, zastávka ČSAD, autobazar 

 
 

 



41    Nabídkový list 
 

Město: Mladá Boleslav – Obrubce  cca 10 km do MB 

  
Adresa: Obrubce, příjezd do Mladé Boleslavi od Sobotky, Jičína a HK po I/16 

 

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

Poloha: příjezd do Mladé Boleslavi od Jičína a HK  

Komunikace: silnice I. třídy I/16 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, zastávka ČSAD, autobazar 

 

 



42    Nabídkový list 
 

Město: Mladá Boleslav - Ţidněves    
Adresa: Ţidněves, průjezd obcí na Mladou Boleslav od Jičína a HK 

 

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

Poloha: průjezd obcí na Mladou Boleslav od Jičína a HK  

Komunikace: silnice I. třídy I/16 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobazar, OÚ, zastávka ČSAD  

 

 



43    Nabídkový list 
 

Město: Mladá Boleslav - Ţidněves    
Adresa: Ţidněves, průjezd obcí od Mladé Boleslavi na Jičín a HK 

 

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

Poloha: průjezd obcí od Mladé Boleslavi na Jičín a HK  

Komunikace: silnice I. třídy I/16 

V blízkosti se nachází: restaurace, autobazar, OÚ, zastávka ČSAD  

 

 



 

44    Nabídkový list 
 

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

 

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

Poloha: průjezd městem  na  Jablonec a Liberec od Harrachova a Polska                  

Komunikace: silnice I. třídy č. 10 

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

 

 



45    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: 510 x 240 cm 

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

Komunikace: silnice I. třídy č. 10, 500 m před křiţovatkou na vodní nádrţ Souš 

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

 

 



46    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Velké Hamry 1   
Adresa: silnice I/10 příjezd do Tanvaldu od Turnova a Prahy  

 

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

Poloha: výjezd z  města  na Jablonec n.N., Tanvald, Liberec a Harrachov              

Komunikace: silnice I. třídy č. 10 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, restaurace, MÚ, náměstí s obchody, zastávky ČSAD  

 

 

 



47    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Velké Hamry 2   
Adresa: silnice I/10 příjezd do Tanvaldu od Turnova a Prahy  

 

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

Poloha: výjezd z  města  na Jablonec n.N., Tanvald, Liberec a Harrachov              

Komunikace: silnice I. třídy č. 10 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, restaurace, MÚ, náměstí s obchody, zastávky ČSAD  

 

 

 



48    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Smrţovka   
Adresa: ulice Hlavní, silnice I/14 příjezd do Jablonce n.N. od Harrachova a Tanvaldu  

 

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

Poloha: výjezd z  města Smrţovka na Jablonec n.N., Liberec a Prahu             

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: náměstí s obchody, vlakové nádraţí, čerpací stanice, restaurace, MÚ  

 

 

 



49    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Smrţovka   
Adresa: ulice Hlavní, silnice I/14 příjezd do Jablonce n.N. od Harrachova a Tanvaldu  

 

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

Poloha: výjezd z  města Smrţovka na Jablonec n.N., Liberec a Prahu             

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: náměstí s obchody, vlakové nádraţí, čerpací stanice, restaurace, MÚ  

 

 

 



50    Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Náchodská ulice 1, průjezd  centrem Liberce   

 

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

Poloha: průjezd centrem města od TESCA  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

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

 

 

 



51    Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Náchodská ulice 2, průjezd  centrem Liberce   

 

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

Poloha: průjezd centrem města od TESCA  

Komunikace:  místní komunikace, městská čtvrť  

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

 

 

 



52    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice Podhorská1 průjezd centrem na Liberec, Prahu od Harrachova, Tanvaldu  

 

Viditelnost: více jak 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: obytná zóna, restaurace, škola, zastávka MHD,    

 

 

 



53    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice Podhorská2 průjezd centrem na Liberec, Prahu od Harrachova, Tanvaldu  

 

Viditelnost: více jak 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: obytná zóna, restaurace, škola, zastávka MHD,    

 

 

 



54    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice I.Olbrachta, průjezd Jabloncem n.N.  u Intersparu a parkoviště Penny  

 

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

Poloha: průjezd  městem Jablonec n.N., obytná zóna s nákupním centrem             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: nákupní centrum Interspar s obchody, 2 x čerpací stanice, restaurace 

autosalón, PENNY, škola, sportovní areál.  

 

 

 



55    Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Liberec – Františkov, Švermova ulice, příjezd do centra  

 

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

Poloha: průjezd centrem města  

Komunikace: průjezd městem u supermarketu BILLA 

V blízkosti se nachází: ZŠ, pošta, restaurace, obchody 

 

 

 



56    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice I.Olbrachta, průjezd Jabloncem n.N.  u Intersparu a parkoviště Penny  

 

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

Poloha: průjezd  městem Jablonec n.N., obytná zóna s nákupním centrem             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: nákupní centrum Interspar s obchody, 2 x čerpací stanice, restaurace 

autosalón, PENNY, škola, sportovní areál.  

 

 

  



57    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Lučany výjezd   
Adresa: silnice I/14 výjezd od Jablonce n.N. na Harrachov a Tanvald  

 

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

Poloha: průjezd obcí Lučany n.N. od Jablonce n.N. směr Harrachov             

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: vlakové nádraţí, čerpací stanice, autosalón Opel, restaurace, pension  

 

 

  



58    Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Stráţ n.N., křiţovatka Kateřinská/Studánecká 

Adresa: příjezd do Liberce od Děčína, Č. L. a Hrádku n.N.(Německa)   

 

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

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: průmyslová zóna, zastávka MHD, golfový areál 

 

 

 



59    Nabídkový list 
 

Město: Liberec - Stráţ n.N., křiţovatka Kateřinská/Studánecká 

Adresa: výjezd z Liberce na Děčín, Českou Lípu a Hrádek n.N.(Německo)   

 

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

Poloha: okrajová část Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: průmyslová zóna, zastávka MHD, golfový areál 

 

 

 



60    Nabídkový list 

 
Město: Liberec    
Adresa: Doubská, průjezd městem od Baumaxu a Tipsportareny  

 

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

Poloha: příjezd do centra města a sjezd na dálnici  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť, nájezd na dálnici 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

  



61    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou – Lučany příjezd   
Adresa: silnice I/14 příjezd do Jablonce n.N. od Harrachova a Tanvaldu  

 

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

Poloha: průjezd obcí Lučany n.N. na Jablonec n.N. od Harrachova a hranic             

Komunikace: silnice I. třídy č. 14 

V blízkosti se nachází: vlakové nádraţí, čerpací stanice, autosalón Opel, restaurace, pension  

 

 

  



62    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice Praţská, výjezd z Jablonce n.N.  na Ţelezný Brod  a Turnov 

    (spodní) 

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

Poloha: výjezd z centra města na část Vrkoslavice, Ţelezný Brod, Turnov              

Komunikace: hlavní tah mezi Jabloncem a Ţelezným Brodem 

V blízkosti se nachází: vlakové nádraţí, čerpací stanice, restaurace, FK Jablonec 

 

 

 

  
 



63    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: ulice Praţská, výjezd z Jablonce n.N.  na Ţelezný Brod  a Turnov 

    (vrchní) 

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

Poloha: výjezd z centra města na část Vrkoslavice, Ţelezný Brod, Turnov              

Komunikace: hlavní tah mezi Jabloncem a Ţelezným Brodem 

V blízkosti se nachází: vlakové nádraţí, čerpací stanice, restaurace, FK Jablonec 

 

 

 

  
 



64    Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou Tovární   
Adresa: kruhový objezd na ulici Tovární/Rýnovická/Ţelivského 

 

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

Poloha: průjezd městem ve směru na Liberec, Janov a Bedřichov 

Komunikace: hlavní komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

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

 

 

  
 



65    Nabídkový list 

 
Město: Liberec – Na Bídě příjezd 

Adresa: příjezd do centra u křiţovatky Na Bídě/Jablonecká/Dvorská   
 

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

Poloha: centrum Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou              

Komunikace: místní komunikace, hlavní příjezd do centra od JBC 

V blízkosti se nachází: zastávka MHD, Lidl, Fórum, centrum s obchody 

 

 

  



 

66    Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Na Bídě výjezd 

Adresa: výjezd z centra u křiţovatky Na Bídě/Jablonecká/Dvorská   
 

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

Poloha: centrum Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou              

Komunikace: místní komunikace, hlavní průtah centrem města 

V blízkosti se nachází: zastávka MHD, Lidl, Fórum, centrum s obchody 

 

 

  



67    Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Na Bídě příjezd 2 
Adresa: příjezd do centra u křiţovatky Na Bídě/Jablonecká/Dvorská   

 

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

Poloha: centrum Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou              

Komunikace: místní komunikace, hlavní příjezd do centra od JBC 

V blízkosti se nachází: zastávka MHD, Lidl, Fórum, centrum s obchody 

 

 

 



68     Nabídkový list 
 

Město: Liberec – Na Bídě příjezd 3 

Adresa: příjezd do centra u křiţovatky Na Bídě/Jablonecká/Dvorská   

 

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

Poloha: centrum Liberce s obytnou a průmyslovou zástavbou              

Komunikace: místní komunikace, hlavní příjezd do centra od JBC 

V blízkosti se nachází: zastávka MHD, Lidl, Fórum, centrum s obchody 

 

 

 
 



69     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická P, příjezd do centra od Liberce   

 

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

Poloha: příjezd do centra od Liberce                    

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, autobazar  

 

 

 



70     Nabídkový list 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická, výjezd z centra na Liberec   

 

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

Poloha: výjezd z centra na Liberec                     

Komunikace: hlavní komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, autobazar  

 

 

 
 



71     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Belgická P, příjezd do centra od Liberce 2   

 

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

Poloha: příjezd do centra od Liberce                    

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace mezi LBC a JBC, okrajová část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, autobazar  

 

 

 



72     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou    
Adresa: ulice Čs. armády, příjezd do centra od Liberce   

 

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

Poloha: příjezd do centra od Liberce                    

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace mezi LBC a JBC, okrajová a obytná část města  

V blízkosti se nachází: restaurace, čerpací stanice, průmyslová zóna, škola, PENNY  

 

 

 



73     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: České mládeţe, průjezd městem k průmyslové zóně a Ještědu  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



74     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: České mládeţe, průjezd městem od průmyslové zóny a Ještědu  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



75     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Kubelíkova, průjezd městem od průmyslové zóny a Ještědu do centra  

 

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

Poloha: příjezd do centra města  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



76     Nabídkový list 
 

Město: Liberec    
Adresa: Kubelíkova, průjezd městem k průmyslové zóně a Ještědu, k Nise  

 

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

Poloha: průjezd městem na dálnici Liberec Praha  

Komunikace: průjezd městem, průmyslová zóna, okrajová čtvrť 

V blízkosti se nachází: čerpací stanice, autosalón, průmyslová zóna, hypermarket  

 

 

 



77     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:  510 x 240 cm  

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 

 

 

  



78     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: Ţelivského ulice, průjezd Jabloncem n.N.  mezi Intersparem a Penny  

 

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

Poloha: průjezd  městem Jablonec n.N., obytná zóna s nákupním centrem             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: nákupní centrum Interspar s obchody, 2 x čerpací stanice, restaurace 

autosalón, PENNY, škola, sportovní areál.  

 

 

  



79     Nabídkový list 
 

Město: Jablonec nad Nisou   
Adresa: Ţelivského ulice, průjezd Jabloncem n.N.  mezi Intersparem a Penny  

 

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

Poloha: průjezd  městem Jablonec n.N., obytná zóna s nákupním centrem             

Komunikace: místní komunikace 

V blízkosti se nachází: nákupní centrum Interspar s obchody, 2 x čerpací stanice, restaurace 

autosalón, PENNY, škola, sportovní areál.  

 

 

  


