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V Turnově 23.05.2022 
 

V souvilosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 
23. a 24. září 2022 Městský úřad Turnov, jakožto pověřený obecní úřad, tímto podle ust. § 21 
odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů zveřejňuje:  
 
 

1. Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se 
kandidátní listiny podávají přímo: 

 
Městský úřad Turnov, jako věcně a místně příslušný registrační úřad dle § 12 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že ve 
správním obvodu tohoto úřadu 

není 
 

obecní úřad, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterému se podávají kandidátní listiny přímo. 
 

  
2. Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému 

obecnímu úřadu: 
 

Městský úřad Turnov, jako věcně a místně příslušný registrační úřad dle § 12 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ust. § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že z obcí 
spadajících do správního obvodu tohoto úřadu se kandidátní listiny podávají pověřenému 
obecnímu úřadu, kterým je: 
 
 

Městský úřad Turnov 
Antonína Dvořáka 335 

Turnov 
 

 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV 
Antonína Dvořáka 335 
511 01 TURNOV 
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Pro volby do zastupitelstva obce/ města:   

Čtveřín   

Holenice   

Hrubá Skála   

Jenišovice   

Kacanovy   

Karlovice   

Klokočí   

Kobyly   

Ktová   

Lažany   

Loučky   

Malá Skála  

Mírová pod Kozákovem se kandidátní listiny podávají 

Modřišice pověřenému obecnímu úřadu, 

Ohrazenice tj. Městskému úřadu Turnov 

Olešnice Antonína Dvořáka 335 

Paceřice Turnov 

Pěnčín   

Přepeře (budova Nové radnice, Skálova 466, 

Příšovice Turnov, dveře č. 109) 

Radimovice   

Radostná pod Koz. nejpozději do 19.07.2022 do 16:00 

Rakousy  

Rovensko pod Troskami  

Soběslavice  

Svijanský Újezd   

Svijany   

Sychrov   

Tatobity   

Troskovice   

Turnov   

Vlastibořice   

Všeň   

Vyskeř   

Žďárek   

Žernov   

 

 

 

        Kateřina Vráblová 

 

Vyvěšeno na úřední desce pověřeného obecního úřadu dne 23.05.2022    


