
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 مريانجر شه( ماده پنج ) يون طرح تفصيلي صورتجلسه کميس

 :تاريخ جلسه 

7/21/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

  4/21/94مورخ 64964
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

ي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به مصوبات صرفاً برا

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 : وگردش ري  

  :  ئيس سا مان جهاد كشاور ي ر

 : معاونت عمراني استاندار 

 

 

 :  شهردار شهر  

 

 :   نماي ده مه دسين مشاور 

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    مدير :رئيس شوراي شهر 

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

نت امور در محل دفتر معاو  7/21/69 مورخ  مريانجشهر  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 9/21/69 مورخ64964پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 .اتخاذ تصمیم گرديدو موارد ذيل مطرح تشکیل و عمرانی استانداری همدان 

 
بلوار کمربندی جنب استخر بانوان به واقع در  مسکونیبه  ورزشی تغییر کاربری از  بر مبنی ،مريانج شهرداری  27/4/69 ورخم  951/1/69 نامه شماره : 2بند 
 شد مطرح 627/21متر مربع پالك ثبتی  0153ت حمسا

 

 : مسكوني موافقت گرديد با عنايت به موارد ذيل به برابر نظر كميته فني با كليات تغيير كاربري از ورزشي مطرح و  موضوع :مصوبه 

نامه عدم نياز اداره كل ورزش و جوانان  – 2مشاور محترم طرح تفصيلي شهر مريانج  6/10/68مورخ  18011/68شماره  نامه -1

 -8حل مشكل و مساله حقوقي پيش آمده به منظور رفع تخريب استخر سر پوشيده  -0، 00/1/68مورخ  128/1/288به شماره 

مي باشد و نبايد به امالك مالكيت  مالك  حدود تفكيك  در  جميع ضوابط محدوده طرح تفكيكي برابر ضوابط و مقررات با رعايت

 - 8طرح تفكيكي به تاييد شهرداري رسيده و در جلسه كميته فني بررسي و امضائ حاضرين برسد   -5مجاورتسري پيدا كند  

 . بديهي است كليه مسائل حقوقي مرتبط به عهده شهرداري است
 

 
 شد مطرح اشهدبلوار گلزار واقع در  تجاری به  مسکونی مبنی بر تغییر کاربری از مريانج  شهرداری 24/23/61 مورخ 9559/25/1/61نامه شماره :  1بند 

 

متري گلزار شهدا و به منظور لزوم وجود كاربري هاي تجاري به  28محور  و شكل گيري معبربا عنايت به  موضوع مطرح و: مصوبه 

شهري و نياز سطح و سرانه هاي مسكوني مجاور معبر به نياز كاربري تجاري با كل محور به  مباحث  منظور رونق منطقه منطبق با

متري با منظور  8صورت مختلط تعريف مي گردد الزم است موارد با هماهنگي شهرداري و اجراي ضوابط و مقررات حداكثر در عمق 

  . حت سيما و منظر شهري صورت پذيردبانمودن م

 
 


