
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 رزنشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

31/31/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 31/31/69 مورخ  26484شماره 
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

ون به مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسي

 .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  

  :  رئيس سا مان جهاد كشاور ي 

 : معاونت عمراني استاندار 

 

 

 :  شهردار شهر  

 

 :   ن مشاور نماي ده مه دسي

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری   31/31/69 مورخ  69در سال  رزنشهر  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 31/31/69 مورخ  26484پیرو دعوتنامه شماره 

 .اتخاذ تصمیم گردیدو همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

 .مطرح شددرخواست شهرداری رزن مبنی بر تغییر کاربری واقع در ضلع شمال غربی میدان شهدا  ر خصوصد رزنشهرداری  1/7/65 مورخ َ 9555/53/1/65نامه شماره  : 3بند 

و توافق با مالكين طرح پيشنهادي شهرداري رزن در قالب پهنه ضلع شمال غربي ميدان شهدا مطرح و با توجه به طرح انطباق ارائه شده : مصوبه 

مترمربع و  7171كه در طرح تفصيلي )بري آموزش عالي تثبت و جابجايي برابر وضع موجود دارد با طرح پيشنهادي موافقت شد كه در آن كار

مترمربع  283و  382و  8232مترمربع سه لكه به مساحت هاي  1287و از پهنه فضاي سبز به مساحت ( مترمربع است 7117طرح پيشنهادي 

 8213و  7678معوض آن در شهرك فرهنگيان دو لكه به مساحت هاي جابجا شد و  به مسكونيمترمربع  3823حفظ و مابقي به مساحت 

با توجه به اينكه طرح پيشنهادي به صورت پهنه ارائه شده و همچنين تفكيك آن برابر ضوابط و .مترمربع از مسكوني به فضاي سبز تبديل شد

 .عهده شهرداري مي باشدپس از طي مراحل قانوني انجام شود و پاسخگويي به كليه مسائل حقوقي و مالكين بر 
تغییر کاربری از تجاری به تجاری مبنی بر مترمربع  15/153به مساحت  161/56پالك ثبتی خصوص در  رزن شهرداری 31/31/69مورخ  31111/53/1/69نامه شماره :  1بند 

 .مطرح شد رزن خیابان صباغ زادهواقع در  ،اداری و سطح اشغال صددرصد و یك طبقه مازاد برضوابط

موارد برابر ضوابط و ( تامين پاركينگ، سطح اشغال و تعداد طبقات)مقرر شد همكف به صورت تجاري و طبقات بصورت اداري و مابقي  :مصوبه 

 .مقررات عمل گردد

ها به  فضای سبز خارج از حریم دکلمبنی بر تغییر کاربری از ملك آقای غالمرضا نصیری شرف شهرداری رزن در خصوص  15/4/69مورخ  4511/53/1/69نامه شماره :  1بند 
 .مطرح شد (حریم دکل فشار قوی)ضلع غربیبلوار امام ، واقع در رزن مسکونی

شركت آب منطقه اي همدان و نامه شماره  77/2/63مورخ  237/3262/63سي صورت گرفته و استعالم شماره با توجه به برر: مصوبه 

شركت برق استان و قرارگيري فضاي  72/2/61مورخ  86268/7137شركت برق شهرستان رزن و نامه شماره 72/2/61مورخ  3372/113/73

طبق نقشه تاييد شده اداره برق )مترمربع به مسكوني موافقت شد  318به مساحت  سبز بر اساس موارد فوق الذكر با تغيير كاربري از فضاي سبز

محيط زيست استان همدان و  87/78/67مورخ  88732و نامه شماره  82/2/67مورخ  6736612787733817و تاييد دادگستري به شماره 

 (دانشگاه علوم پزشكي استان همدان 87/78/67پ مورخ /78273/7/28/77نامه شماره 


