
 باسمه تعالی

 شهرداری زارچ رفع سد معبرالیحه جامع 

  مقدمه

حقوق شهروندی و رفع انسداد معابر و شوارع ، الیحه جامع رفع سد معبر شهر زارچ را تهیه  از به منظور پشتیبانی شهرداری زارچ

است . بدون تردید یکی از زیر  هر شهراجتماعی  ی و . فضاهای باز و عمومی تبلور ماهیت زیست جمعی و فرهنگ نموده است

رعایت حرمت فضاهای عمومی و خصوصی است . پدیده هایی مانند ایجاد سد معبر و اشغال  ، ساخت های توسعه پایدار منطقه

از بین بردن سیما و  می تواند از عوامل موثر در، فضاها و استفاده غیر مجاز از آنها ، عالوه بر مزاحمت و تجاوز به حقوق عمومی 

 باشد .کاهش جلب سرمایه گذاری  منظر شهری و 

  ماده یکم:

روها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده ها ها، شهرداریبه استناد تبصره یکم بند دوم ماده پنجاه و پنجم قانون شهرداری

بهتر قانون مذکور  باشد. لذا در جهت اجرای هر چهها و سایر اماکن عمومی در شهر میو جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آن

از از معابر عمومی، روها و استفاده غیرمجمکلف است به وسیله مأمورین خود رأساً از سد معابر عمومی، اشغال پیادهشهرداری 

برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر ها ها، بوستانانروها، میدپیاده

 .و سایر اماکن مذکور در قانون به شرح مواد ذیل اقدام نماید

 ماده دوم:

و یا هرگونه استفاده غیرمجاز )بدون مجوز شهرداری( از معابر عمومی و  سد معابر عمومی عبارت است از ایجاد هر نوع مانع، اشغال

  :لانحاء مختلف از قبی یا موقت به صورت دائمسایر اماکن مذکور در قانون به

 احداث هر نوع بنا، نصب و قرار دادن هرگونه دکه، کیوسك، کانکس، چادر، صندلی، نیمکت، پله، نردبان و یا هر مانع دیگر کهالف :

 .موجب سد معابر عمومی و اشغال سایر اماکن مذکور در قانون شود

 .گردی، بساط گسترصورت ثابت، دورهب: عرضه و فروش هرگونه کاال با وسیله نقلیه موتوری و یا غیر موتوری به

 .ج: نمایش کاال یا ارائه خدمات باهدف فروش و یا جلب مشتری

 .داربست، قرار دادن مصالح ساختمانی، مانع، نرده، تخته، حصارد: ایجاد و نصب هرگونه مانع فیزیکی، نصب 

های غیرمجاز )توقف ممنوع( و قرار دادن وسیله نقلیه اسقاطی در معابر عمومی و سایر اماکن مذکور در هـ: توقف خودرو در محل

 قانون

 ماده سوم:

سایر اماکن مذکور در قانون با رعایت اصول انسانی و مأمورین شهرداری موظفند در صورت برخورد با سد کنندگان معابر عمومی یا 

 نمایند.فوراً نسبت به رفع سد معبر اقدام  وآوری و رفع آن را شفاهاً به متخلف ابالغ نمایند اخالق اسالمی، سریعاً دستور جمع



 ماده چهارم:

سبت به اجرای وظایف قانونی و رفع مانع اقدام در صورت استنکاف متخلف از انجام دستور مأمورین شهرداری، مأمورین مجازند رأساً ن

عنوان رسید به متخلف تحویل نمایند. در صورت امتناع متخلف از امضاء و یا نموده و یك نسخه آن را به جلسهو مراتب را صورت

  مجلس قید شودمجلس، امتناع وی نیز باید در صورتدریافت صورت

  :تبصره

نوع و میزان اجناس قید شده و به امضاء مأمورین و  جلسهاجناس و وسایل باشد باید در صورتآوری که رفع مانع با جمعدر صورتی

 .متخلف برسد

 ماده پنجم:

،هزینه  تواند ظرف یك هفته برای دریافت اجناس و وسایل خود به شهرداری مربوط مراجعه نماید، در صورت عدم مراجعهمتخلف می

 ار و سایر هزینه های متعلقه وصول خواهد شد.انب

 تبصره یک:

متخلف موظف است در اسرع وقت و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به  شده فاسدشدنی باشد آوریکه اجناس جمعدر صورتی

 تعیین تکلیف اقدام نماید و در صورت عدم تعیین تکلیف مسئولیتی متوجه شهرداری نخواهد بود.

 تبصره دو :

 را به شهرداری پرداخت نماید.... آوری، حمل و های ناشی از جمعخلف برای دریافت اجناس و وسایل باید کلیه هزینهمت

 تبصره سوم:

 .متخلف برای دریافت اجناس و وسایل خود باید مراتب عدم تکرار تخلف را متعهد شده و کتباً به شهرداری اعالم و ارائه نماید

 ماده ششم:

چنین از یا مقاومت متخلف از رفع مانع، مأمورین شهرداری موظفند از نیروهای اجرائیات مستقر در مناطق و هم در صورت ممانعت

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی( جهت رفع موانع و آزاد نمودن معابر و  4ماده  71مأمورین نیروی انتظامی )حسب بند 

 .اماکن عمومی استفاده نمایند

 تبصره:

قانون مجازات اسالمی  906که متخلف ضمن ممانعت یا مقاومت نسبت به مأمورین شهرداری توهین نماید مشمول ماده در صورتی

بدیهی است مأمورین شهرداری موظف به رفتار مناسب با پیگیری موضوع می باشد.حقوقی شهرداری مکلف به  واحدبوده و 

 .شودد و در صورت تخلف آنان وفق قوانین مربوط اقدام میباشنمردم مطابق با اصول و موازین اسالمی و انسانی می



 ماده هفتم:

که علت سد یا اشغال معابر عمومی توقف خودرو و یا وسیله نقلیه اسقاطی باشد مأمورین شهرداری موظفند سریعاً ضمن در صورتی

آوری مجلس نسبت به جمعظیم صورتهای مربوطه با تنهماهنگی با مأمورین راهنمایی و رانندگی، انتظامی یا سایر دستگاه

 .مانع اقدام نمایند

 ماده هشتم:

وظیفه و رفع سد معبر، اجناس و کاالهای ممنوعه و یا مشکوك کشف نمایند موظفند که مأمورین شهرداری در حین انجامدر صورتی

 .تحویل نمایندگونه موارد را به نیروی انتظامی سریعاً مراتب را به نیروی انتظامی اطالع داده و این

 ماده نهم:

خدمات شهری شهرداری موظف  واحدهای کنترلی در حسن اجرای این مصوبه، چنین تدوین نظاممنظور ایجاد وحدت رویه و همبه

ها و کنترل و نظارت بر حسن اجرا و صدور مجوزهای الزم بر های قبلی و بروزرسانی آنها و دستورالعملبه بازنگری ابالغیه

 .این مصوبه خواهد بود اساس مفاد

 ماده دهم:

همشهریان  ایجاد افسردگی و نارضایتی عمومی باعث به مدت طوالنی با توجه به اینکه نصب بنر درگذشتگان در فضای عمومی شهر

متری محل سکونت متوفی وجود  700می گردد لذا مقرر می گردد از زمان فوت به مدت یك هفته امکان نصب بنر در شعاع 

 در هیچ کجای شهر امکان پذیر نمی باشد. تصویر متوفی و در سایر مراسمات بعدی امکان نصب بنر باشدشته دا

 ماده یازدهم:

بنر اموات نسبت به اخذ مجوز اقدام  هر گونه  قبل از نصبدر میادین سطح شهر شرکت طرف قرار داد با شهرداری موظف است 

  وری اقدام و هزینه آن را به حساب فی ما بین لحاظ خواهد کرد.در غیر این صورت شهرداری نسبت به جمع آ نماید

 ماده دوازدهم:

و همچنین آگهی درگذشتگان در مکانهایی از سطح شهر در نظر گیرد شهرداری موظف است در اسرع وقت مکانهایی را برای تبلیغات 

 تا همشهریان محترم بتوانند از این تابلوها استفاده نمایند.

 ماده سیزدهم:

شهرداری و شورای اسالمی شهر موظفند پس از تصویب این الیحه ظرف مدت یك ماه  اطالع رسانی الزم را به همشهریان انجام داده 

 اقدامات آتی مطلع سازند.  ازو مردم را 

 این الیحه در سیزده ماده و پنج تبصره در جلسه خدمات شهری شهرداری زارچ تصویب شد.


