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Ulice "Na Radosti" je směrem od Plzně až ke křižovatce s ulicí "Hrozenkovská"
jednosměrná
!!!!!! pozor vybírá se stále „mýto“ !!!!!!
Příjezd je možný z ulice "Jeremiášova"
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Popis příjezdu
1) Od Plzně po dálnici D5
- směr Centrum sjezd až za nákupní zónou odbočka Karlovy Vary, Chomutov,
Zličín směr Řepy, Zličín
- ulicí Jeremiášova, na 2. světelné křižovatce odbočit vlevo směr Zličín (Zákaz
vjezdu nákladních vozidel 1200 m)
- ulicí Na Radosti přes železniční přejezd na křižovatce s ulicí Hrozenkovská,
odbočit vpravo směr Sobín (rovně Zákaz vjezdu nákladních vozidel s výjimkou
Pražských služeb)
- dále ulicí Hrozenkovská, po 500 m levotočivá zatáčka (hlavní vlevo) pokračovat
rovně (mírně vpravo) dolů s kopce do ulice Strojírenská, STAS 300 m vpravo v
areálu Volta.
2) Od Chomutova a Slaného po silnici č. 7 - na městský okruh směr Karlovy Vary,
ostatní tranzit
- dále na
1. svět. křižovatka směr Centrum
2. svět. křižovatka směr Řepy - vpravo
3. svět. křižovatka vpravo směr Zličín (Zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo
zásobování)
- dále po hlavní silnici ulicí Žalanského přes železniční přejezd do ulice
Strojírenská STAS 200 m za přejezdem vlevo v areálu Volta.
3) Od Brna z okruhu
- sjezd č. 26 a dále dle předchozího bodu
4) Od Karlových Varů po silnici č. 6 (E48)
- silnicí č. 6 (E48) od Karlových Varů směr Centrum pod dálničním okruhem
(sjezd č. 26) a dále dle bodu 2.
5) Z centra Prahy po ulici Plzeňská
- ulicí Plzeňská a na křižovatce s ulicí Jeremiášova rovně ulicí Na Radosti a dále
dle bodu 1.
6) Z Centra Prahy po ulici Bělohorská
- ulicí Bělohorská dále jako Karlovarská a na křižovatce s ulicí Slánskou vlevo na
další světelné křižovatce vpravo směr Zličín, ulicí Žalanského přes železniční
přejezd do ulice Strojírenská, STAS 200m za přejezdem vlevo v areálu Volta.

