
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانهرصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( ش

 تاريخ جلسه :

8/7/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 7/7/97مورخ  27718
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 دستور کار جلسه :  

 

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

 اي مجري ابالغ گردد.هها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :و مدير كل راه و شهرسا ي وندبير كميسي

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    معاونت  رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 
 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی  8/7/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  7/7/97مورخ  27718پیرو دعوتنامه شماره 

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

تری و ابقاء کاربری تجاری منطبق با وضع م18خصوص حذف قسمتی از معبر در  همدانشهرداری  24/9/95مورخ 11505: نامه شماره  1بند

واقع در خیابان شهدا،جنب گرمابه و.... 760و  807الی 804به شماره پالک ثبتی  موجود به دلیل قرارگیری در بافت بازار برابر طرح پیشنهادی

 مطرح شد. آخوند

و ابقاء کاربری تجاری)بنای موجود و  تری(م14متری پیاده ها)4سواره و  متری10طرح و با حذف قسمتی از معبر مموضوع مصوبه : 

تایید اعضای کمیته فنی رسید و  بهخط پروژه پیشنهادی شهرداری ،قدیمی در بافت بازار(به منظور حفظ بنای قدیمی موافقت شد

 باشد.پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می

صورتجلسه  4مصوب بند  مجتمع کشاورزدر خصوص گسترش و تکمیل شهرداری همدان  23/12/96مورخ 16282نامه شماره :  2بند

واقع در خیابان کشاورز باقیمانده،162و 3/162و4/162و163به شماره پالک ثبتی  کمیسیون ماده پنج مطابق با طرح پیشنهادی11/12/93مورخ

 مطرح شد.

طبق طرح پیشنهادی 11/12/93مورخ صورتجلسه 4با گسترش و تکمیل طرح پیشنهادی مجتمع کشاورز پیرو بند مصوبه : 

اداره کل ورزش و جوانان استان موافقت شد،ضمنا  05/06/97مورخ7833/5/226شهرداری،همچنین با عنایت به نامه شماره 

 پاسخگویی به مسائل حقوقی بر عهده شهرداری محترم میباشد و سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.

متری به منظور هدایت آب های 45 معبر متری از12شهرداری همدان در خصوص حذف دسترسی معبر  14/06/97مورخ 9828ماره : نامه ش 3بند

 مطرح شد. ،واقع در شهرک بهشتی،بلوار امیریهسطحی

ابق دو متری با توجه به اختالف ارتفاع زیاد و عدم تط45متری از معبر12مصوبه : موضوع مطرح و با مسدود شدن دسترسی معبر 

موافقت به عمل آمد،بدیهی است پاسخگویی  برابر پیوست عرض معبر و رعایت سلسله مراتب دسترسی با طرح پیشنهادی شهرداری

آن بر متری و پاسخگویی به مسائل حقوقی 45باشد.)رعایت حقوق پالک های مجاور به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می

 عهده شهرداری میباشد.(
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،واقع در اعتمادیه شرقی 35502/10ی پالک ثبتی شهرداری همدان در خصوص تعیین استقرار بنا 23/04/97مورخ 6327/11/10: نامه شماره 4بند

 مطرح شد.

 مصوبه : موضوع مطرح و مقرر شد استقرار از شمال پالک انجام شود.

 متری با توجه به وضع موجود،طرح تفکیکی و سند ثبتی8معبر شهرداری همدان در خصوص جابه جایی  10/02/97مورخ 1338: نامه شماره 5بند

 مطرح شد. متری آزادگان،کوچه ترکمند18،،واقع در سی متری بنی هاشم

مصوبه : با عنایت به بازدید انجام شده با خط پروژه پیشنهادی شهرداری برابر وضع موجود موافقت شد و پاسخگویی به کلیه مسائل 

 یباشد.حقوقی بر عهده شهرداری م

به  متری75از بر بلوار  بنا تغییر کاربری از مسکونی به مختلط و استقرارشهرداری همدان در خصوص  07/05/97مورخ 7440: نامه شماره 6بند

 مطرح شد. واقع در خیابان مطهری،باالتر ازبیمارستان بعثت،تپه العطش 7262/7197/175شماره پالک ثبتی

 و پارکینگ متری75موافقت شد،تجاری از بر بلوار متری 75نی به مختلط و استقرار بنا از سمت بلواربا تغییر کاربری از مسکومصوبه : 

 از داخل معبر صورت پذیرد،سایر موارد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.


