خالصه موارد مطرح شده در کمیسیون ماده  5شهر ستان سنقر مورخ 5995 /9 /7

بند مصوبه

متقاضی

نشانی ملک مورد تقاضا

آقایان فریدون
1

ولدی و فرضعلی

تقاضای تفکیک به دو قطعه مسکونی با
خیابان اقبال الهوری

واعظی
2

شهرداری

موضوع مورد تقاضا

مساحتهای  28/22 m2و  111/53 m2و احداث

5

حسنی

میدان چمران -خیابان آیت االه

تأیید خط پروژه پیشنهادی

غفاری

خیابان پاسداران

اراضی تفکیکی جهاد

تعریض تا سطح اشغال  %122پارکینگ و راه

شد با رعایت تعریض و تأمین دو واحد پارکینگ (با

4
3

شهرداری

6

شهرداری

اراضی تفکیکی آزادگان

آقای جمال بنی

خیابان انتقال خون  -خیابان

طبقات اول و دوم %62قبل از تعریض مسکونی

عامریان

بیمارستان جدیداالحداث

و تغییر کاربری 8/28 m2از معبر (عرض

شهریور

با توجه به شرایط خاص ملک (مساحت کم ،شکل

همکف (یک واحد) و مابقی پس از رعایت

شهرداری

خیابان اقبال الهوری -کوچه 18

موافقت شد.

مثلثی و واقع گردیدن در بر معبر  22متری) موافقت

پله و طبقه اول ( %122یکواحد مسکونی)

مزاحم) طبقه اول %122مسکونی بعد از تعریض.

تأیید خط پروژه پیشنهادی

بررسی بیشتر توسط شهرداری.

تأیید خط پروژه پیشنهادی

مخالفت شد.

تأیید خط پروژه پیشنهادی و حدود ابعاد و
مساحت پالک  32فرعی

تغییر کاربری 62 m2از مسکونی به تجاری در
همکف و مابقی تا حد  %62راه پله و پارکینگ و
8

مخالفت شد.

به صورت همکف پیلوت و دو طبقه مسکونی

تغییرکاربری 22m2از مسکونی به تجاری در
آقای علی اصغر

تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون ماده 5

مازاد) به مسکونی و الحاق به پالک ،همچنین
الحاق  4/22m2با کاربری مسکونی به پالک

منطبق بر سوابق تفکیکی و وضع موجود موافقت شد.

با الحاق های مورد تقاضا ( به استناد بالمانع
صادره راه و شهر سازی) و صرفاً  32 m2تجاری
در حد سطح اشغال مجاز و مابقی راه پله و
پارکینگ ،و طبقات اول و دوم هر یک  %62مسکونی
با تأمین الزامی پارکینگ.موافقت شد.

