THÔNG BÁO TẠO CƠ HỘI CHẤT VẤN CÔNG KHAI
Thành phố Arlington phối hợp với Sở Giao Thông Vận Tải Texas (TxDOT) dự kiến mở rộng Đường
Center qua Quốc lộ 20 tại Thành phố Arlington, Quận Tarrant, Texas. Các ranh giới của đề án sẽ mở
rộng về hướng Nam từ gần Đại lộ Highlander đến Đường Bardin với tổng chiều dài khoảng 0,63 dặm.
Đường Center hiện tại sẽ mở rộng về hướng Bắc từ các trạm dừng cuối của đề án nằm cách Đại lộ
Highlander khoảng 550 foot về phía Nam. Lòng đường hiện có bốn làn với lề đường, được phân chia
bởi dải phân cách nhô cao. Các làn đường hiện tại rộng khoảng 12 foot và dải phân cách ở giữa sẽ
thay đổi theo chiều rộng từ 12 - 42 foot. Nước mưa hiện chảy vào các cống thoát nước ở lề đường và
hệ thống rãnh thoát nước thải. Đường ưu tiên (ROW) hiện tại sẽ thay đổi từ khoảng 120 đến 137 foot.
Đề án dự kiến sẽ mở rộng Đường Center về phía Nam, qua Quốc lộ 20 và kết thúc tại Đường Bardin.
Chiều rộng ROW dự kiến thay đổi từ 120 đến 148 foot. Công tác cải tạo mặt đường sẽ tiếp tục theo
phần đường bốn làn có lề đã phân chia bằng dải phân cách nhô cao và bao gồm các tường chắn trên
đường dẫn vào cầu dự kiến. Mô hình dự kiến sẽ là cầu năm nhịp với chiều dài khoảng 600 foot. Lòng
đường phân chia bốn làn sẽ gồm hai làn 11 foot và hai làn chung phía ngoài 14 foot dành cho xe đạp.
Đề án cũng bao gồm một phần vỉa hè dài 6 foot ở phía Tây và đường đi bộ/xe đạp chung 10-12 foot ở
phía Đông. Hai đường nhỏ ở phía Nam Quốc lộ 20 - Đường Stephens và Bardin - sẽ giao cắt với
Đường Center.
Đề án dự kiến sẽ sát nhập khoảng 10,9 mẫu Anh đường ưu tiên hiện tại và 1,4 mẫu Anh các công trình
phụ hiện có. Đề án này sẽ cần dùng thêm khoảng 0,4 mẫu Anh ROW và 2,7 mẫu Anh công trình phụ.
Các hoạt động tái định cư hoặc di dời không liên quan đến đề án dự kiến này.
Đề án dự kiến cũng sẽ mở rộng cống dẫn nước hiện có nằm ở phía Nam Quốc lộ 20 tại hợp lưu không
tên dẫn đến Fish Creek, khiến khoảng 0,04 mẫu Anh đất bị ảnh hưởng lâu dài đến nguồn nước thuộc
lãnh thổ Mỹ.
Tài liệu khảo cứu và bản thiết kế môi trường cho đề án dự kiến có sẵn để kiểm tra tại:
•
•

TxDOT - Tarrant County Area Office - 2501 SW Loop 820, Fort Worth, Texas 76133 – Liên hệ
Janet Crawford theo số (817) 370-6808
City of Arlington’s Public Works & Transportation Department - City Hall – 2nd Floor, 101 West
Abram Street, Arlington, Texas 76010 – Liên hệ Bob Watson theo số (817) 459-6582

Mọi công dân quan tâm có thể yêu cầu tổ chức cuộc họp chất vấn công khai về các tác động xã hội,
kinh tế và môi trường của địa điểm và thiết kế dự kiến cho đề án này. Các yêu cầu về cuộc họp chất
vấn công khai phải được gửi bằng văn bản vào hoặc trước(Ngày sẽ được quyết định sau) đến
Mrs. Maribel P. Chavez, P.E., TxDOT Fort Worth District Engineer, 2501 SW Loop 820, Fort Worth,
Texas 76133. Nếu nhận được yêu cầu này, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp chất vấn công khai. Thông
báo đầy đủ sẽ được công bố để cho biết ngày và địa điểm tổ chức cuộc họp chất vấn.
Nếu có thắc mắc hoặc mối quan tâm chung liên quan đến đề án dự kiến, bạn có thể liên hệ với
Janet Crawford, Nhân viên điều phối đề án theo số (817) 370-6808 thay vì yêu cầu tổ chức cuộc họp
chất vấn công khai. Nếu những thắc mắc của bạn không được giải đáp thỏa đáng, bạn nên yêu cầu tổ
chức cuộc họp chất vấn công khai.

