کمیسیون ماده پنج شهر نطنز مورخ 99/21/12
ردیف

تاریخ نامه

آدرس ملک

زمین

ردیف

نام متقاضی
شماره نامه ارگان

موضوع درخواست

مساحت
نظریه کمیسیون ماده پنج

مترمربع

نام متقاضی
شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

1

علی اکبر ترقیان
01479/11111
01/19/10

تغییر کاربری از گذر و ذخیره خدمات به مسکونی
خیابان ابوذر – گذر  6متری

161

با توجه به وضع موج ود محل و سند مالکیت ،باا تغییار کااربری از گاذر و
بخشی از کاربری ذخیره خدمات به مساکونی باا رعا ات مشار یت ،ساا ه
اندازی و سا ر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د .ضمناً
درخصوص مابقی گذر مقرر گرد د موضوع مجدداً توسط شهرداری بررسی و
به صورت مجزا به دبیرخانه کمیسیون ارسال گاردد .رعا ات کلیاه ققاو
مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

11

1

اداره اوقاف و امور خیر ه
09479/1901
09/1/14

تغییر کاربری از ضای باز به مذهبی
بلوار شهید بهشتی

194

با تغییر کاربری از ضای باز به رهنگی -مذهبی با رعا ت کلیاه ضاوابط و
مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د .رعا ت کلیه ققاو مکتسابه
مجاور ن به عهده شهرداری می باشد.

11

سعید طیبی
09119/0119
09/9/11

9

راه و شهرسازی

تغییر کاربری از اراضی ذخیره به اداری
خیابان دولت

097/1

با توجه به وجود پهنه اداری ،با تغییر کاربری از اراضی ذخیره باه اداری باا
رعا ت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د.

19

اکرم شعبانپور
09119/1499
09/6/11

4

راه و شهرسازی

تغییرکاربری از ورزشی ،مسکونی ،قمل و نقل ،درمانی  ،آموزشی
و اداری به مسکونی و ورزشی
خیابان قا ظ

/47
14911

موضوع درخواست
آدرس ملک

مساحت
نظریه کمیسیون ماده پنج

زمین
مترمربع

آقای طیبی و شرکا
01479/7161
09/7/17

بررسی طرح تفکیکی
(پیرو کمیسیون ماده پنج مورخ  09/1/11بند  : 14تغییر
کاربری باغ به مسکونی )
بلوار شهید مصطفی خمینی

1199

پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ  09/1/11بند  ،14متن مصوبه به شرح ذ ال
اصالح گرد د:
با توجه به اقدامات صورت گر ته و کاربری مسکونی طرح هادی ،با تثبیت کااربری
(تغییر کاربری از باغ به مسکونی) با رعا ات کلیاه ضاوابط و مقاررات شهرساازی و
معماری موا قت گرد د.

تغییرکاربری از باغ به مسکونی
خیابان شهید شعبانی

411

با موضوع مخالفت گرد د.

ا زا ش ارتفاع دو طبقه مازاد بر ضوابط با سطح اشغال % 199
کوی میر 7

114

در راستای آزادسازی گذر ،با ا زا ش تراکم پالک باا کااربری مساکونی از  119باه
( % 119سه طبقه روی پیلوت) و سطح اشغال قداکثر  % 19با رعا ت کلیه ضوابط
و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د.

در راستای طرح اقدام ملی تولید مسکن ،با کلیات تغییر کاربری از ورزشی،
مسکونی ،قمل و نقل ،درماانی ،آموزشای و اداری باه مساکونی باا تاامین
خدم ات موا قات و مقارر گرد اد طارح تفکیکای پاا از تا یاد دبیرخاناه
کمیسیون ماده پنج و اعضا کمیسیون هماراه مصاوبه اباالغ گاردد .ضامناً
درخصوص جا گز ن کاربری آموزشی مقرر گرد اد همااهنگی مزم توساط
اداره کل راه و شهرسازی با اداره کل آموزش و پرورش صورت پذ رد .معادل
کاربری ورزشی از اراضای دولتای واقاع در قار م شاهر توساط اداره راه و
شهرسازی همزمان با ارائه طرح تفکیکی پیشنهاد گردد.

14

قسن طیبی و شرکا
09479/9990
09/9/19

تغییر کاربری از تور ستی -جهانگردی به مختلط(مسکونی-تجاری)
ابتدای بلوار طالقانی

146

با تغییر کاربری از جهانگردی به مختلط (تجاری -خدماتی) صار اً جهات عالیات
های مرتبط با گردشگری با رعا ت کلیه ضاوابط و مقاررات شهرساازی و معمااری
موا قت و مقرر گرد د قبل از صدور پروانه نوع عالیت پیشنهادی به تا ید اداره کل
میراث رهنگی برسد.

7

شهرداری
09119/6799
09/7/19

تغییرکاربری از مسکونی به گذر
محله یض آباد

-

با توجه به لزوم د ع آب های سطحی و نامه شاماره  09119/6799ماورخ
 09/7/19شهرداری ،با تغییر کاربری از مسکونی به گاذر موا قات گرد اد.
رعا ت کلیه ققو مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

17

مر م بامیری
(وکیل مالکین)
09119/1969
09/6/99

تغییرکاربری از باغ به مسکونی
محله علیا

199

با توجه به ضوابط طرح جامع و کاربری طرح هادی و پروانه صادر شاده ،باا تغییار
کاربری باقیمانده پالک از باغ به مسکونی با سطح اشاغال قاداکثر  % 49صار اً در
محل ساخت و سازهای موجود بدون تفکیک عرصه با تاکید بر قفظ درختان و باغ
موجود در  % 69موا قت گرد د.

6

شبکه بهداشت و درمان
09119/19141
09/9/19

کاهش عرض گذر قد اصل نقاط  A-Bاز  16به 19متر
گذر مجاور بیمارستان خاتم امنبیا

-

با توجه به موقعیت محل و لزوم قفظ گذربندی پیشنهادی طرح جامع ،باا
موضوع مخالفت گرد د.

16

مسعود بروجردی
09479/1971
09/6/99

تغییرکاربری از باغ به مسکونی تجاری
خیابان شر ف واقفی

407

با موضوع مخالفت گرد د.

1

محمدکر م قصبه
بتول عز زگل
09119/7917
09/7/19

تغییر کاربری از قمل و نقل و انبار به مسکونی
خیابان  11شهر ور

791

با توجه به سوابق و سند مالکیت ،با تغییر کاربری از قمل و نقل و انبار باه
مسکونی با رعا ت کلیه ضوابط و مقاررات شهرساازی و معمااری موا قات
گرد د.

11

راضیه باغبادی
09119/1970
09/6/99

تغییرکاربری از مسکونی به تجاری به مساقت  49مترمربع
خیابان  11شهر ور

196

با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در قد ک واقد به مساقت  49مترمربع در
 % 69ساخت با تامین پارکینگ بدون تفکیک عرصه و رعا ت کلیه ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری موا قت گرد د.

9

تقی خدابخش علیا ی
(وکیل مالکین)
09119/7191
09/7/11

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری با سطح اشغال % 199
بلوار آزادگان

99/6

با توجه به شکل گیری مجاور ن و سند مالکیت ،با تغییار از مساکونی باه
تجاری با سطح اشغال  %199با رعا ت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و
معماری موا قت گرد د.

19

امیررضا انوری
09479/9717
09/1/11

تغییرکاربری از باغ به مسکونی
کوی علیا

196/6

9

مسعود قصاعی و شرکا
09119/7111
09/7/11

تغییرکاربری از مسکونی به تجاری با سطح اشغال % 199
خیابان مصطفی خمینی

111/7

با تغییر کاربری از مسکونی به تجااری باا ساطح اشاغال  % 199و رعا ات
مشر یت ،سا ه انادازی و ساا ر ضاوابط و مقاررات شهرساازی و معمااری
موا قت گرد د .رعا ت کلیه ققو مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

10

عباس قاجی قسینی و شرکا
09479/1979
09/6/99

ا زا ش سطح اشغال پالک با کاربری مختلط از  % 69به % 199
بلوار شهید عظیمی

94

01

طاهره کیهانیان
09119/7911
09/7/19

تغییرکاربری ازمسکونی ،باغ ،زراعی و گذر به تجاری
میدان امام خمینی

170/7

با توجه به سند ارائه شده ،با تغییر کاربری از مسکونی ،باغ ،اراضی زراعی و
گذر به تجاری باا رعا ات کلیاه ضاوابط و مقاررات شهرساازی و معمااری
موا قت و مقرر گرد د قبل از صدور پرواناه طارح معمااری باه تا یاد اداره
میراث رهنگی برسد .رعا ت کلیه ققو مکتسبه به عهده شاهرداری مای
باشد.

19

رضا ذکا ی
09479/9694
09/1/17

تغییر کاربری از مسکونی به مسکونی تجاری و ا زا ش سطح
اشغال از  % 69به % 199
میدان معلم

199/7

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

تذکر :هرگونه اقدام در خصوص مصوبات منوط به ابالغ صورتجلسات از سوی استاندار محترم می باشد.

مقرر گرد د موضوع مجدداً توسط شهرداری بررسی گردد.

با ا زا ش سطح اشغال پالک باا کااربری مخاتلط از  % 69باه ( % 199همکاف باا
کاربری تجاری و تامین پارکینگ و راه پله و طبقات وقانی مطابق ضوابط) با رعا ت
کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د.
با ا زا ش سطح اشغال مخالفت و با تغییر کاربری از مسکونی باه تجااری صار اً در
مجاورت پست بر موجود قداکثر به مسااقت  79مترمرباع در  % 69سااخت باا
تامین پارکینگ بدون تفکیک عرصه و رعا ت کلیه ضوابط و مقاررات شهرساازی و
معماری موا قت گرد د.
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قبیب اله محمد نظری
(وکیل مالکین)
09479/0699
09/9/0

تغییر کاربری از مسکونی ،آب انبار و کاروانسرا به گردشگری (اقامتگاه سنتی)
ا وشته

911/1

با تغییر کاربری از مسکونی ،آب انبار و کاروانسرا به گردشگری (اقامتگاه سانتی) باا رعا ات
کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د.

11

وراث مرقوم رخشاد
09119/19971
09/9/10

تغییرکاربری از باغ به مسکونی
بلوار شهید مصطفی خمینی

791

با موضوع مخالفت گرد د.

19

اصغر اکبر ان
09479/14196
09/11/16

قذف گذر وتغییر کاربریاز گذر به مسکونی
خیابان قدس

111

با قذف گذر قد اصل نقاط  A-Bو تثبیت کااربری مساکونی باا رعا ات کلیاه
ضوابط و مقررات شهرسازی و معمااری موا قات گرد اد .رعا ات کلیاه ققاو
مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

14

قسینعلی وسف نژاد
09119/11946
09/19/16

ا زا ش تراکم از  149به  % 169و سطح اشغال از  69به % 67
خیابان گنبد باز

191

با توجه به شکل گیری پالک های مجاور ،با ا زا ش سطح اشغال قداکثر در قد
ساخت مجاز مجاور ن با رعا ت کلیه ضوابط موا قت گرد د.

17

باقر صنوبری
09119/11919
09/19/16

ا زا ش سطح اشغال پالک با کاربری باغ از  19به % 49
خیابان شر ف واقفی 16-متری

919

با موضوع مخالفت گرد د.

16

72

11

صاد بامیری
09479/19914
09/0/7

تغییر کاربری از گذر و باغ به مسکونی
کوی علیا

190

با قذف گذر قد اصل نقاط  A-Bو الحا به بااغ موا قات و باا تغییار کااربری
مخالفت گرد د.

رمضانعلی شاهیان نظری
09119/19010
09/11/9

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری با سطح اشغال % 199
میدان معلم

94/97

با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری صر اً ساخت در قد طبقاه همکاف باا رعا ات کلیاه
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موا قت گرد د.

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

تذکر :هرگونه اقدام در خصوص مصوبات منوط به ابالغ صورتجلسات از سوی استاندار محترم می باشد.

