
 

 

    استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 ازندریانميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر صورتجلسه ک

 تاریخ جلسه :

25/09/97 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 24/09/97مورخ  37976

 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

ايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغ

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

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

راه و  اداره كييلمييدير دبييير كميسيييون و  

 :شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 

 

در  25/09/97مورخ   ازندریان( شهر 5جلسه کميسيون طرح تفصيلي )ماده 24/09/97مورخ  37976احتراما پيرو دعوتنامه شماره 

 محل دفتر معاونت امور عمراني استانداری همدان تشکيل و موارد ذیل مطرح و اتخاذ تصميم گردید.

سمت واقع در  لحاظ مسيلمتری و 16جابجایي معبرمبني بر ،دریانازنهرداری ش 09/05/97مورخ  2156/01/2/97: نامه شماره  1ب د 

 ، مطرح شد. رودخانه فصلي غربي شهر ازندریان

متری و لحاظ مسیل طبق طرح پیشنهادی شهرداری با  16با جابجایی معبر طبق نظر کمیته کارشناسی موضوع مطرح و مصوبه: 

و همچنین  3/2/97مورخ 201/1505/97/29منطقه ای همدان به شماره وجود مسیل در وضع موجود و استعالم شرکت آب عنایت به 

 تثبیت شبکه معابر فرعی طبق طرح پیشنهادی شهرداری موافقت شد. ضمنا پاسخگویی به مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد.

انتهای خيابان ر واقع د ، متری 10ر جابجایي معب، مبني بر  ازندریانهرداری ش 09/05/97 مورخ  2154/01/2/97نامه شماره :  2ب د 

 ، مطرح شد. کشاورز

با ع ايت به ساخت پالک مسکوني طبق طرح هادي با  21/06/97مورخ طبق نظر کمیته کارشناسی و موضوع مطرح مصوبه: 

ن با  اجرا ب معبر  وقمتري و احداگ در حريم رودخانه طبق طرح پيش هادي موا قت به عمل آمد.ضم ا انتهاي  10جابجايي معبر 

 گردد. كليه مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد.

در کوچه واقع ، متری طبق طرح هادی3تثبيت معبر ، مبني بر  ازندریانهرداری ش 09/05/97مورخ  2152/01/2/97نامه شماره :  3ب د 

 ، مطرح شد.مهدیه 

جهت بهبود جمع طرح متري و ق  3با موضوع تثبيت معبر 21/06/97مورخ طبق نظر کمیته کارشناسی و موضوع مطرح مصوبه: 

 عهده شهرداري مي باشد. بديهي است كليه مسائل حقوقي بهآوري آبهاي سطحي موا قت شد. 

واقع متر  4مبني بر ابقاء گذر طبق وضع موجود با عرض ،  ازندریانهرداری ش 09/05/97مورخ   2157/01/2/97نامه شماره :  4ب د 

 ، مطرح شد.د صدوقي خيابان شهيدر 

متری در اختیار  8متری و زیر  8مقررگردید هرگونه تغییر و ایجاد معبرطبق نظر کمیته کارشناسی موضوع مطرح و مصوبه: 

 شهرداری باشد. کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می باشد.


