
Obecní úřad Roudné 
Roudenská 120, 370 07 České Budějovice 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IČ: 00245372, telefon: 386 466 861, e-mail:obecroudne@roudne.cz 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice, číslo účtu: 3300033/5500 
 

Volby do zastupitelstev obcí 
ve dnech 23. a 24. září 2022 

 
Registrační úřad: Magistrát města České Budějovice 
 
Zajištění voleb:  Obecní úřad Roudné 
Kontakt:  Ing. Jana Gramanová – 386 466 614, 723 933 380 
 jana.gramanova@roudne.cz 
 
Termín konání:                     Místo konání: 
                                                                                                            
Pátek      23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin  budova Obecního úřadu Roudné 
Sobota    24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hodin  - obecní knihovna 

Roudenská 120, 370 07 Roudné 
  
Volební právo do zastupitelstev obcí: 

 Státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v příslušné 
obci přihlášen k trvalému pobytu 

 Státní občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu či přechodnému pobytu na území ČR a je zapsán na základě své žádosti 
do dodatku stálého seznamu voličů u místně příslušného obecního úřadu 

Předkládané doklady:  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

 platným občanským průkazem, 
 cestovním průkazem České republiky 

občané jiných států EU 

 Povolením k trvalému pobytu občana EU 
 Potvrzením o přechodném pobytu na území 

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů: 

 na vlastní žádost občana jiného státu EU (žádost osobně či písemně) po prokázání výše 
uvedených podmínek  

 občané jiných členských států EU, kteří jsou již u obecního úřadu na základě své dřívější žádosti 
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů, zůstanou zapsáni i pro volby do zastupitelstev obcí 
2022, pokud nepožádali o vyškrtnutí 

 možnost požádání o zápis do dodatku nejpozději do 21.9.2022 do 16:00 hodin (uzavření 
stálého seznamu voličů a jeho dodatku) 

Hlasovací lístky:  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb.  

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 


