
aktualizace 2015

ČÍSLO ULICE UMÍSTĚNÍ
1 Anderleho je na zábradlí hráze u schodů k Aloisovskému rybníku směr Pospíchalova ul. zábradlí
2 Babylonská Splavná cesta k dětskému hřišti tyč
3 Babylonská park mezi ul.Babylonská/Světská/Splavná/Jordánská - u dětského hřiště                                                      stojan
4 Baštýřská čp.539 značka
5 Bobkova na konci ulice směr k metru ČM - dětské hřiště  u schodů stojan
6 Bobkova lávka přes Ocelkovu - ústící do Irvingova zábradlí
7 Borská x U Jářku u laviček při jezírku stojan
8 Broumarská u podchodu BUS Hejtmanská- směr Kyje zábradlí
9 Broumarská u podchodu BUS Hejtmanská - směr ul.Chlumecká zábradlí
10 Bryksova x Ocelkova u přechodu značka
11 Bryksova dětské hřiště - vnitroblok k ul. Bobkova a metru ČM stojan
12 Bryksova chodník k metru Černý Most mezi ul.Mansfedovou a Policií ČR 918741
13 Bryksova x Kučerova u přechodu značka
14 Bryksova x Kučerova x chodník směr nákupní centrum Černý Most u přechodu značka
15 Bryksova  čp.775/41 před pekařstvím stojan
16 Bryksova mezi domy čp.946/23 a 945/25 u laviček stojan
17 Bryksova chodník k obchodnímu centru IKEA naproti domu čp.948/19 u přechodu stojan
18 Bryksova chodník k zábavnímu centru naproti domu čp.955/5 u přechodu stojan
19 Bryksova dětské hřiště velké  - vnitroblok s ul.kpt.Stránského                                               plot
20 Bryksova x kpt.Stránského 911023
21 Bryksova x Vybíralova u dětského hřiště tyč
22 Bryksova Bryksova u cesty ke squatovému hřišti železná tyč
23 Bryksova Bryksovu u squatového hřiště plot
24 Bryksova u squotového hřiště u laviček stojan
25 Bří.Venclíků Cíglerova na straně nákup.střed. ALBERT u dopravní značky a lampy č.910640 beton
26 Bří.Venclíků Cíglerova  u telefonní budky na straně radnice MČ Praha 14 tyč
27 Bří.Venclíků x  na straně nákup. střed. ALBERT u přechodu pro chodce u vývěsky tyč
28 Bří.Venclíků cesta do vnitrobloku u úřadu MČ Praha 14 u přechodu pro chodce - směr Bouřilova ul. 910638
29 Bří.Venclíků cesta od ul.Bří.Venclíků k ul. Bouřilova mezi lavičkami v blízkosti trafostanice reklamní tabule
30 Bří.Venclíků před ZŠ čp. 1140/1 u schodů na zábradlí zábradlí
31 Bří.Venclíků před ZŠ čp. 1140/1 u laviček před vchodem do školy zábradlí
32 Bří.Venclíků čp.1073/8 úřad MČ Praha 14 kovový koš
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33 Bří.Venclíků čp.1072/6 úřad MČ Praha 14 kovový koš
34 Cíglerova u kolmé cesty ke vstupu do metra u přechodu pro chodce v blízkosti ul.Bouřilova tyč
35 Cíglerova Trytova směr Broumarská u laviček značka
36 Cíglerova mezi ul.Ronešova a zastavkou BUS Ronešova směr centrum ČM 909032
37 Cíglerova čp.1138/7  u bývalé restaurace Na Chlumecké stojan
38 Cíglerova chodník u čp. 1090/32 stojan
39 Černý Most cyklostezka - u ul. A.Valenty spojovací cesta k lávce přes ul.Ocelkova značka
40 Černý Most cyklostezka - u laviček směr od spojovací cesty k rybníku Martiňák stojan
41 Černý Most cyklostezka - u laviček od spojovací cesty směrem ke squošovému hřišti 922774
42 Černý Most cyklostezka - od spojovací cesty směrem ke squošovému hřišti 922779
43 Černý Most cyklostezka - od spojovací cesty směrem ke squošovému hřišti 921569
44 Černý Most cyklostezka - u ul.A.Valenty v blízkosti ul.Bryksova značka
45 Černý Most cyklostezka - od squošového hřiště směrem k čističce stojan
46 Černý Most cyklostezka - od squošového hřiště směrem k čističce stojan
47 Černý Most cyklostezka - od squošového hřiště směrem k čističce stojan
48 Černý Most cyklostezka -kruhový objezd značka
49 Černý Most cyklostezka - od objezdu směrem dešťové usazovací nádrži u laviček stojan
50 Českobrodská park Československých legionářů u ul. Byštýřská  a Bezdrevská stojan
51 Doležalova čp.1005/4 před vchodem do MŠ stojan
52 Dygrýnova dětské hřiště vnitroblok k ul.Ocelkova na straně velkého parkoviště stojan
53 Dygrýnova čp. 816/8 910985
54 Dygrýnova čp. 815/10 910987
55 Gen.Janouška čp. 844/18 Úřad Práce MČ Praha 14 tyč
56 Gen.Janouška čp. 900/15- u dětského hřiště - štít domu stojan
57 Gen.Janouška Poliklinika – vpravo u hlavního vchodu tyč
58 Gen.Janouška Poliklinika- vlevo u hlavního vchodu stojan
59 Gen.Janouška Poliklinika - na začátku kruhového chodníku před hlavním vchodem stojan
60 Havana u dřevěných pergol beton
61 Havana u dřevěných pergol beton
62 Havana u dřevěných pergol beton
63 Havana u vstupu do metra u schodů 918712
64 Havana na zábradlí u schodů od ul.Mochovská zábradlí
65 Hloubětínská před plaveckym stadionem 908411
66 Hloubětínská u plaveckého stadionu u vchodu stojan
67 Hloubětínská čp.26/78 Universita Karlova zábradlí
68 Hloubětínská čp. 700/24 u ZŠ stojan
69 Horoušanská čp.148/582 u hřiště u lampy č.908553 tyč
70 Húrská Metujská na lampě 909878
71 Chvaletická od ul.Slévačská dětské hřiště u lampy č.908727 vývěska



72 Chvaletická od ul.Slévačská dětské hřiště 908716
73 Chvaletická čp.918/3 před ZŠ plot školy
74 Chvaletická čp.917/1 před MŠ zábradlí
75 Chvaletická čp.935 dětské hřiště vývěska
76 Chvalská je u MHD Hloubětín cesta k PENNY stojan
77 Irvingova lávka přes Ocelkovu - ústící do Bobkova zábradlí
78 Jamská cesta k ul.Sicherova 924308
79 Jiráskova čtvrť park stojan
80 Jiráskova čtvrť park vývěska
81 Jiráskova čtvrť park beton
82 Jiráskova čtvrť park cesta k zastávce BUS Spolská u schodů směr centrum zábradlí
83 Jiráskova čtvrť park stojan
84 Jordánská x Babylonská u přechodu 920535
85 Kardašovská cesta k tramvaji od Kardašovské k Poděbradské- cesta k tramvaji zábradlí
86 Kardašovská čp.668/7 tyč
87 Kardašovská na straně ul. Poděbradská u schodů na zábradlí –cesta k tramvaji zábradlí
88 Klánovická čp.604/Soustružnická u parkové cesty stojan
89 Klánovická čp.591/1 křižovatka Čertouzská lampa bez čísla
90 Klánovická x čp.458/62 - Poříčanská značka
91 Klánovická dětské hřiště mezi ul. Šestajovická, Hloubětínská a Soustružnická stojan
92 Klánovická dětské hřiště mezi ul. Šestajovická, Hloubětínská a Soustružnická stojan
93 Klánovická u dětského hřiště u laviček mezi ul. Šestajovická, Hloubětínská a Soustružnická stojan
94 Klánovická fitnes hřiště mezi ul.Šestajovická, Hloubětínská a Soustružnická stojan
95 Kostlivého ul.Manželů Dostálových - za budovou MŠ na dětském hřišti vývěska
96 Kostlivého x Travná značka
97 Kpt. Stránského čp.1001/9 zábradlí
98 Kpt. Stránského čp.999 zábradlí
99 Kpt. Stránského ve vnitrobloku u č.p. 992-994 tyč
100 Kpt. Stránského vnitroblok mezi ul.ktp.Stránského a gymnáziem stojan
101 Kučerova čp.767/16 stojan
102 Kučerova  pěší zóna naproti čp.798/6 stojan
103 Kučerova  pěší zóna naproti čp.807/15 stojan
104 Kučerova  pěší zóna naproti čp.724/9 stojan
105 Kučerova hřiště ve vnitrobloku -  Bryksova,Bobkova,Mansfeldova stojan
106 Kučerova hřiště ve vnitrobloku -  Bryksova,Bobkova,Mansfeldova u laviček u lampy č.917934 stojan
107 Kučerova hřiště ve vnitrobloku -  Bryksova,Bobkova,Mansfeldova u laviček u lampy č.917932 stojan
108 Kučerova vnitroblok Bryksova/Masfeldova/Maňákova– velké koše beton
109 Kučerova vnitroblok Bryksova/Mansfeldova/Maňákova– velké koše u lampy č.918751 beton
110 Kučerova vnitroblok Bryksova/Mansfeldova/Maňákova– velké koše beton



111 Kučerova vnitroblok Bryksova/Masfeldova/Maňákova– velké koše beton
112 Kučerova vnitroblok Bryksova/Mansfeldova/Maňákova– velké koše u lampy č.918755 beton
113 Kučerova vnitroblok Bryksova/Mansfeldova/Maňákova– velké koše beton
114 Kučerova čp. 799/8 cesta do vnitrobloku /Mansfeldova/Bobkova/Maňákova u dětského pískoviště stojan
115 Kučerova vnitroblok /Mansfeldova/Bobkova/Maňákova u laviček na kulatém place stojan
116 Kukelská x naproti domu čp.749/7 u lampy č.908754 zábradlí
117 Kukelská naproti domu čp.927/18 - psí hřiště plot
118 Kyjská x Hostavická - dětské hřiště vývěska
119 Kyjský rybník u malého rybníku pod ul.Tálinská - piknikové místo - dřevěné lavice stojan
120 Kyjský rybník Stupská - po obvodu hráze tyč
121 Kyjský rybník po obvodu hráze tyč s vývěskou
122 Kyjský rybník po obvodu hráze tyč s vývěskou
123 Kyjský rybník po obvodu hráze stojan
124 Kyjský rybník po obvodu hráze stojan
125 Kyjský rybník po obvodu hráze- u parkoviště dlouhá tyč
126 Lipnická x Lásenická - před čp.1256 na konci před pěší zónou - značka zákaz vjezdu značka
127 Maňákova čp.746/15 vnitroblok Bobkova/Bryksova- dětské hřiště stojan
128 Maňákova čp.720/65 vnitroblok Briksova/Bobkova/Kučerova stojan
129 Mansfeldova čp.783/15 stojan
130 Manž.Dostálových dětské hřiště - oblast Jahodnice vývěska
131 Mochovská "Nové nám." u pomníku v parku při křižovatce ul.Mochovská a ul.V Humenci stojan
132 Mochovská x Zámečnická – u laviček stojan
133 Mochovská čp.570 - dětské hřiště v areálu ZŠ TOLERANCE beton
134 Mochovská x čp.570 Zelenečská u vchodu do školy ZŠ TOLERANCE stojan
135 Mochovská dětské hřiště proti Havaně tyč
136 Mochovská dětské hřiště proti Havaně proti domu čp.529/29 vývěska
137 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk. Vlčka na Č.M. 919970
138 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk. Vlčka na Č.M. beton
139 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk. Vlčka na Č.M. beton
140 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk. Vlčka na Č.M. beton
141 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk. Vlčka na Č.M.- dětské hřiště u pískoviště stojan
142 nám.Pluk.Vlčka u obřadní síně na nám. Plk.Vlčka - dětské hřiště u laviček stojan
143 Novozámecká zastávka BUS "výstupní" stojan
144 Ocelkova u zastávky BUS Gen.Janouška směr Broumarská zastávka
145 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. před PENNY beton
146 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. před PENNY beton
147 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. před PENNY beton
148 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. - u pošty beton
149 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. - uprostřed náměstí u zděného záhonu tyč



150 OD Hloubětín  Vetiškovo nám.u schodů do I.patra  beton
151 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. -u  zděného záhonu– zeleň proti průchodu do Klánovické tyč
152 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. - před prodejnou  Penny Market- pravá strana budovy stojan
153 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. - uprostřed náměstí u záhonu beton
154 OD Hloubětín  Vetiškovo nám. - u telefonních budek u lampy č.908541 stojan
155 Ocelkova lávka přes Ocelkovu - ústící do ul.Breitcetlova zábradlí
156 Peluškova x čp.1410 909085
157 Peluškova vnitroblok od  ulice Lásenická plot
158 Peluškova vnitroblok od  ulice Lásenická plot
159 Pilská Pilská x Dřínovská značka
160 Pilská čp.9 u vstupu do areálu zámečku stojan
161 Pilská čp.9 v areálu zamečku u vchodu do zámečku keramika
162 Poděbradská podchod Havana - pod schody u bankomatu beton
163 Poděbradská podchod Havana - pod schody u bankomatu beton
164 Poděbradská čp.689/120 u řeznictví zábradlí
165 Poděbradská při vstupu do metra Hloubětín- strana Havany od Černého Mostu do centra u lampy č.918705 stojan
166 Poděbradská čp.590/95 strana Havany stojan
167 Poděbradská park mezi Poděbradskou a Kbelskou směr do centra stojan
168 Pospíchalova X  s Vlčkovou 910570
169 Pospíchalova Bojčenkova u dětského hřiště u lampy č.910581 vývěska
170 Pospíchalova x Volkova - cesta k ul. Šromova + Gen.Janouška u přechodu pro chodce - strana parku tyč
171 Pospíchalova Paculova u dětského hřiště u lampy č.919549 vývěska
172 Pospíchalova čp.1130 u schodů nad Pospíchalovou směr k ul.Volkova tyč
173 Pospíchalova pěšina v parku mezi ul.Pospíchalova a Aloisovským rybníkem stojan
174 Pospíchalova pěšina v parku mezi ul.Pospíchalova a Aloisovským rybníkem stojan
175 Pospíchalova parková cesta mezi Pospíchalovou a ul.Gen.Janouška stojan
176 Pospíchalova parková cesta mezi Pospíchalovou a ul.Gen.Janouška stojan
177 Pospíchalova cesta od ul. Pospíchalovy do ul.Šromovu - kulatý parčík stojan
178 Pospíchalova dětské hřiště mezi ul.Pospíchalova a ul.Paculova vývěska
179 Rochovská chodník mezi soukromou SŠ ARCUS a ZŠ Chavaletická 908694
180 Rochovská čp.763/13 u dětského hřiště v blízkosti ul.Kardešovská 908656
181 Rožmberská u České spořitelny/ roh ul.Sýkovecká tyč
182 Rožmberská mezi ul. Rožmberská a Koberkova - dopravní hřiště na lampě 909541
183 Rožmberská mezi ul. Rožmberská a Koberkova - dětské hřiště na vývěstce vývěska
184 Sadská x V Humenci - dětské hřiště vývěska
185 Sadská x V Humenci - dětské hřiště tyč
186 Sadská x V Humenci - dětské hřiště červený koš
187 Sicherova cesta k ul.Jamská 924302
188 sídl. Černý Most I. blok III. –vnitroblok od ul.Ronešova k ul.Trytova u lampy č.910731 stojan



189 sídl. Černý Most I. blok III. –u chodníku, vnitroblok u čp. 1132/1 stojan
190 sídl. Černý Most I. v parku proti domu Volkova čp.1131/3 u lampy č.910731 tyč
191 sídl. Černý Most I. blok II vnitroblok - z ul.Ronešova ke škole u trafostanice plot
192 sídl. Černý Most I. blok III – od ul.Trytova chodník v zeleni k ul.Ronešova stojan
193 sídl. Černý Most I. chodník od ul. Trytova k ul.Bouřilova stojan
194 sídl. Černý Most I. chodník v zeleni na začátku ul.Bouřilova u lampy č.910654 zábradlí
195 sídl. Černý Most I. blok II vnitroblok roh ul. Bouřilova a chod. v zeleni - směr ul.Trytova stojan
196 sídl. Černý Most I. u dětského hřiště mezi Bří. Vencl. a Bouřilovou tyč
197 Slévačská u podchodu mezi ul.Rochovská a V Chaloupkách 908704
198 Soustružnická na lampě 908500
199 Soustružnická x Vaňkova - směrník Areál Paprsek u přechodu vývěska
200 Splavná Světská - cesta k dětskému hřišti stojan
201 Šebelova na konci ul.- chodník ve vnitrobloku směrem k poliklinice  u rozvodné skříně stojan
202 Šebelova na konci ul. u dětského pískoviště vývěska 
203 Šedova dětské hřiště mezi ul. A.Valenty, Marešova a Ocelkova vývěska
204 Šedova dětské hřiště mezi ul. A.Valenty, Marešova a Ocelkova vývěska
205 Šestajovická čp.488/20 stojan
206 Šimanovská č. 16 na zábradlí před školou zábradlí
207 Šimanovská podchod pod tratí 909718
208 Šromova proti čp.865/14 u dětského hřiště vývěska
209 Šromova proti čp. 870/4 910587
210 Šromova proti č.863/18 park.cesta (poblíž křiž. s Gen. Janouška) tyč
211 Šromova proti čp.871/2 u dětského hřiště vývěska
212 Štolmířská čp. 314/7 u lampy č.919425  naproti čp.602/4  mateřská školka stojan
213 Tálinská x Lánská na břehu Kyjskýho rybníka vývěska
214 Travná x 9.května u přechodu značka
215 U Hostavického potoka dětské hřiště - u bytového areálu Jahodnoce v blízkosti Hostavického potoka kovový koš
216 U Hostavického potoka dětské hřiště na konci ulice- umístěn na plotu plot
217 U Hostavického potoka dětské hřiště - u bytového areálu Jahodnoce v blízkosti Hostavického potoka kovový koš
218 V chaloupkách x čp. 738/41 křižovatka Šestajovická u lampy č.908334 plot
219 V chaloupkách x čp. 736/2 - Poříčanská značka
220 V chaloupkách x Hloubětínská - psí hřiště vývěska
221 Vaňkova x čp.316/27 - křižovatka s ul.V Chaloupkách 903350
222 Vašátkova chodník v zeleni k zast. MHD Gen.Janouška (do centra) u lampy č.910905 tyč
223 Vašátkova v zeleni naproti domu čp. 1018/4 a u domu, kde sídlí DIAKONIE zábradlí
224 Vašátkova mezi čp. 1013/14 a 1014/12 - vnitroblok tyč
225 Vašátkova mezi čp. 1010/20 a 1009/22 - vnitroblok u zábradlí tyč
226 Vašátkova u schodů OD IDEA – za domem čp. 1019/2 stojan
227 Vidlák park beton



228 Vidlák park beton

229 Vidlák park keramika

230 Vizírská park kovový koš

231 Vizírská park kovový koš

232 Vizírská park kovový koš

233 Vizírská park kovový koš
234 Vybíralova x Kpt. Stránského zábradlí
235 Vybíralova x Bryksova u schodů poblíž domu čp.940/35 stojan
236 Vybíralova čp.969/5 ZŠ a MŠ Heřmánek v areálu dětského hřiště stojan
237 Vybíralova čp.969/5 ZŠ a MŠ Heřmánek v areálu dětského hřiště stojan
238 Za Černým Mostem x ul.Lásenická 920441
239 Za Černým Mostem   cesta k učňovské škole u schodů zábradlí
240 Za Černým Mostem x Borská u přechodu 920432


