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ozNÁvrnnÍ o srĚnovÁNÍ pnacovrŠrĚ rn L.lsrÉ rrycrnNrcrn STANIcE
-ivv
UZEMNI PRACOVISTE MLADA BOLESLAV DO NOVYCH PROSTOR

Y ážení spoluobčan é a zástupci municipďity,

Krajská hygienická stanice St edočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen ,,KHSoo) oznamuje, že
od 1. íjna 2011 mění sídlo r'izenního pracoviště Mladá Boleslav. Stávající prostory rizemního
pracoviště v Mladé Boleslavi vymění od q še uvedeného data za nové prostory - Bělská 151"
Mladá Boleslav. Stěhovaní do noq ch prostor proběhne ve dnech 29. _ 30. zai 20ll. Ztěcllto
drivod bude pracoviště v uveden ch dnech pro ve ejnost uzavŤeno. Ú ední hodiny pro ve ejnost
budou ve dnech 26. - 27. záíi201t prodlouženy v oba dny do 17:00 hodin.

Zvyše uveden; ch drivodri také dojde ke zrněně kontaktri: telefonní číslo na podatelnu KHS
+420 326 929 040, fax:. +420 326 929 040. Emailová adresa: podatelna@khsstc-mb.cz ztlstávábeze
nnény, navštívit m žete i naše webové strrínky www.khsstc.cz
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Děkujeme za pochopení.
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Ukrízka dostupnosti ze stávajícího sídla KHs _ Staroměstské náměstí 150' Mladá Boleslav do
nové budovy KHS v Bělské 151' Mladá Boleslav - bod A je stávající sídlo do 30. zá i20ll'bod
B je nové sídlo od 1. ffjna 2011.

DOSTUPNOST:
Vzdálenost ze stávajícího sídla rizemního pracoviště KHS _ Staroměstské náměstí 150, Mladá
Boleslav do budoucího nového vBělské ulici 151, Mladá Boleslav (3. patro) je cca 150 m.
Nejv hodnější moŽrost parkování automobilri zustává na Komenském či Staroměstském náměstí
v Mladé Boleslavi. ,,J
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