
  

CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAACCYY--LLEE--GGRRAANNDD  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  BBRROOCCAANNTTEE  
  

AArrtt  11eerr  ::  LLaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddéénnoommmmééee  ::  BBRROOCCAANNTTEE  

OOrrggaanniissééee  ppaarr  ::  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAACCYY  LLEE  GGRRAANNDD    

SSee  ddéérroouulleerraa  àà  ::  SSAACCYY  LLEE  GGRRAANNDD  --  rruuee  dduu  SSeerrggeenntt  GGrréévviinn..  

LLee  ::  2266  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002211  DDEE  0088  HHEEUURREESS  àà  1188  HHEEUURREESS  
  

AArrtt  22  ::  PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  cchhaaqquuee  ppeerrssoonnnnee  ddeevvrraa,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  ssoonn  

iinnssccrriippttiioonn,,  rreemmpplliirr  ddee  ffaaççoonn  ccoommppllèèttee  uunnee  ffiicchhee  dd’’iiddeennttiittéé,,  ddee  ddoommiicciillee  eett  dd’’aatttteessttaattiioonn  ssuurr  

ll’’hhoonnnneeuurr  qquuii  lluuii  sseerraa  rreemmiissee  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss..  
  

AArrtt  33  ::  CChhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  ddeevvrraa  rreemmeettttrree  aauuxx  oorrggaanniissaatteeuurrss,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  4488  hheeuurreess  

aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  uunnee  lliissttee  ddeess  oobbjjeettss  qquu’’iill  ddééssiirree  mmeettttrree  àà  llaa  vveennttee  oouu                                        

àà  ll‘‘éécchhaannggee..  
  

AArrtt  44  ::  CChhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  ddeevvrraa  ddéétteenniirr  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee,,  ddéélliivvrrééee                                              

ppaarr  llee  mmaaiirree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ooùù  aa  lliieeuu  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn,,  ddee  ssee  lliivvrreerr  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  

ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rreevveennddeeuurr  dd’’oobbjjeettss  mmoobbiilliieerrss..  
  

AArrtt  55  ::  LLee  nnoonn--rreessppeecctt  ddeess  pprreessccrriippttiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  22  eett  33  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  sseerraa  

ssaannccttiioonnnnéé  ppaarr  llee  rreeffuuss  ddee  llaa  ddéélliivvrraannccee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  vviissééee  aauu  44..  
  

AArrtt  66  ::  CChhaaqquuee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddeevvrraa  aaffffiicchheerr  ssuurr  ssoonn  eemmppllaacceemmeenntt  uunn  ppaannoonncceeaauu  lliissiibbllee  ssuurr  

lleeqquueell  sseerroonntt  ppoorrttééss  sseess  ::  nnoomm,,  pprréénnoomm,,  nnuumméérroo  ddee  llaa  ccaarrttee  dd’’iiddeennttiittéé,,  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  

oouu  ppaasssseeppoorrtt,,  pprrooffeessssiioonn  eett  llaa  mmeennttiioonn  ««  nnoonn  iinnssccrriitt  aauu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee  »»..  
  

AArrtt  77  ::  LLeess  rreevveennddeeuurrss  dd’’oobbjjeettss  mmoobbiilliieerrss  pprrooffeessssiioonnnneellss  ppaarrttiicciippaanntt  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  

nnee  ssoonntt  ppaass  ssoouummiiss  aauuxx  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  22  àà  66  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  PPaarr  ccoonnttrree,,  iillss  ssoonntt  

tteennuuss  dd’’êêttrree  eenn  ppoosssseessssiioonn  ddee  lleeuurr  ccaarrttee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  
  

AArrtt  88  ::  CChhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  ddeevvrraa  ssee  ssoouummeettttrree  aauuxx  éévveennttuueellss  ccoonnttrrôôlleess  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

ppoolliiccee  oouu  ddee  ggeennddaarrmmeerriiee,,  ddeess  sseerrvviicceess  ffiissccaauuxx  eett  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee,,  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ddee  

llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  ffrraauuddeess,,  ppoouuvvooiirr  jjuussttiiffiieerr  ddee  ssoonn  iiddeennttiittéé  eett  pprréésseenntteerr  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddéélliivvrrééee  

ppaarr  llee  mmaaiirree  oouu  lleess  ddooccuummeennttss  aatttteessttaanntt  ddee  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn  ddee  rreevveennddeeuurr  dd’’oobbjjeettss  mmoobbiilliieerrss..    
  

AArrtt  99  ::  DDèèss  0066HH0000  LL’’eennttrrééee  ddeess  eexxppoossaannttss  ssuurr  llaa  bbrrooccaannttee  aavveecc  lleeuurr  vvééhhiiccuullee  ssee  ffeerraa  

ppaarr  lleess  rruueess  ddee  LLaabbrruuyyèèrree  eett  PPaasstteeuurr..  LLaa  cciirrccuullaattiioonn  sseerraa  eenn  sseennss  uunniiqquuee..  LLaa  ssoorrttiiee  ss’’eeffffeeccttuueerraa  

vveerrss  llaa  rruuee  ddee  CCaatteennooyy..  

                          LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  eexxppoossaannttss  ddeevvrraa  êêttrree  tteerrmmiinnééee  ppoouurr  0088HH0000..  

  SSeeuullss,,  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  ppoouurrrroonntt  aacccceepptteerr  oouu  rreeffuusseerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  eexxppoossaannttss..  

  AAuuccuunn  vvééhhiiccuullee  nn’’eesstt  aauuttoorriisséé  àà  ssttaattiioonnnneerr  ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss  ddee  llaa  bbrrooccaannttee..            

UUnn  ppaarrkkiinngg  eesstt  pprréévvuu  àà  cceett  eeffffeett..  

UUnnee  llaarrggeeuurr  ddee  33  mmèèttrreess  mmiinniimmuumm  ddooiitt  êêttrree  rreessppeeccttééee  eennttrree  lleess  ééttaallaaggeess  ssee  ffaaiissaanntt  

ffaaccee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  llee  ppaassssaaggee  ddeess  sseeccoouurrss..  
  

  

AArrtt  1100  ::  SSaauuff  ccaass  eexxcceeppttiioonnnneell,,  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  nnee  ssee  tteerrmmiinneerraa  ppaass  aavvaanntt  1188  hheeuurreess..    

LLee  sseennss  ddee  cciirrccuullaattiioonn  ss’’eeffffeeccttuueerraa  ::                                                                                                        
  

➢➢  RRuuee  SSeerrggeenntt  GGrréévviinn  ➔➔  rruuee  ddee  CCaatteennooyy  ((RRDD  1100))..  

➢➢  LLaa  cciirrccuullaattiioonn  sseerraa  eenn  sseennss  uunniiqquuee..      
  

AArrtt  1111  ::  PPoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  ddee  ssééccuurriittéé,,  iill  eesstt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  iinntteerrddiitt  ddee  ffaaiirree  uussaaggee  ddee  

bbaarrbbeeccuuee  ssuurr  llaa  bbrrooccaannttee..  
  

Art 12 : Sous peine de sanction, aucun objet 

invendu et aucune poubelle ne devront rester sur 

la voie publique après votre départ. 
    

 


