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Số:167/2003/QĐ-UB                              	Hà nội, ngày 03 tháng 12 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung Qui định hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
	- Căn cứ Luật Giao thông đường bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định 14/2002/NĐ-CP ngày 19/2/2002 và số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ về thực hiện Luật giao thông đường bộ và xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ;
	Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông công chính và Giám đốc Công an Thành phố, tại tờ trình Liên ngành số 04-TTLN-SGTCT-CA ngày 30/9/2003.


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ sung, sửa đổi một số Điều tại Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 30/1/2003 của UBND Thành phố như sau.
Điều 2: Qui định hoạt động cho các phương tiện giao thông như sau:
1-a: Các loại xe ô tô vận tải có trọng tải đến 1,25 tấn cấm hoạt động từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 20h00 hàng ngày.
1-b: Các loại xe ô tô vận tải có trọng tải trên 1,25 tấn đến 2,5 tấn cấm hoạt động từ 6h00 đến 20h00 hàng ngày.
2-i: Cấm các loại xe đạp có thiết kế từ 2 chỗ ngồi đạp trở lên hoạt động trên địa bàn Thành phố.
- Xử lý vi phạm:
3-v: Đối với xe thô sơ, xích lô vi phạm Luật giao thông quá thời hạn không đến giải quyết thì cơ quan có quyết định tạm giữ ký quyết định tịch thu và chuyển Sở Tài chính bán đấu giá sung công quỹ.
3-c: Đối với xe Lambrô, xe bông sen, xe bê tông tự hành, xe ba bánh dùng để chở hàng hóa, hành khách và các loại xe tự đóng khác có kết cấu tương tự ô tô, mô tô:
- Nếu có đăng ký và có giấy tờ hợp lệ thì xử lý phạt theo quy đinh tại Nghị định 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ.
- Nếu có giấy tờ hợp lệ nhưng tái phạm lần 2 trở lên thì Giám đốc Công an thành phố ra Quyết định tịch thu và chuyển Sở Tài chính bán đấu giá.
- Nếu không có đăng ký hoặc không có giấy tờ hợp lệ thì Công an Thành phố quyết định tịch thu và chuyển Sở Tài chính bán đấu giá sung công quỹ.
3-d: Đối với những phương tiện xe cơ giới không có đăng ký hoặc giấy tờ không hợp lệ đang bị tạm giữ nếu sau 3 lần mời chủ xe không đến để giải quyết thì cơ quan ra quyết định tạm giữ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo cơ quan ra quyết định tạm giữ, họp thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Sở Tài chính đề xuất UBND Thành phố giao cơ quan tạm giữ ra Quyết định tịch thu bán đấu giá.
Những phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ được lưu giữ tại các kho bãi của lực lượng Thanh tra giao thông công chính, Công ty Khai thác điễm đỗ xe Hà Nội ... chi phí lưu kho, lưu bãi chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Khi có Quyết định tịch thu sung công quĩ Nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền được chuyển giao cho cơ quan tài chính đồng cấp xử lý. Việc xử lý bán đấu giá các phương tiện giao thông được thực hiện theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 30/1/2003 của UBND Thành phố.
Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố: Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công an Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông công chính; Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan và mọi người tham gia giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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