Phiên Điều Trần Công Khai của TxDOT Về Sự Cải Tiến Cho Đường SH 286
Ngày 28 Tháng Hai, 2019
Sở Giao Thông Vận Tải Texas (TxDOT), Quận Corpus Christi sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai
để cung cấp thông tin và thu thập ý kiến cho một dự án được đề xuất để cải tiến Đường Xa Lộ Tiểu
Bang (SH) 286 từ đường Farm-to-Market (FM) 43 tới phía nam của đường FM 2444 ở Quận Nueces.
Dự án được đề xuất dài khoảng 3.2 dặm và nằm về phía tây nam của Thành Phố Corpus Christi.
TxDOT đang đề xuất chuyển đổi đoạn đường này của SH 286 từ đường cao tốc có 2-làn không được
phân chia thành đường cao tốc đô thị có 4-làn được phân chia, với sự lựa chọn trở thành đường cao
tốc 6-làn trong tương lai nếu cần thiết. Tuyến đường chính được đề xuất (ROW) sẽ có chiều rộng 400
feet và sẽ cần khoảng 102 mẫu tuyến đường chính (ROW) mới. Tuyến đường chính (ROW) hiện tại có
chiều rộng khoảng 100 feet.
Dự án đề xuất sẽ di dời năm căn nhà ở và các cấu trúc phi dân cư/phi thương mại. Các doanh nghiệp
thương mại sẽ không bị di dời. Thông tin về Chương Trình Hỗ Trợ Tái Định Cư TxDOT, các lợi ích và
dịch vụ cho người bị di dời, cũng như thông tin về lịch trình dự kiến mua lại đất (ROW) và xây dựng có
thể được lấy từ văn phòng quận TxDOT tại địa chỉ được liệt kê dưới đây. Hỗ trợ tái định cư có sẵn cho
người bị di dời.
Có phần đất trong khu vực dự án được đề xuất nằm trong vùng ngập lụt 100-năm của Cơ Quan Liên
Ban Đặc Trách Tình Huống Khẩn Cấp (FEMA), nghĩa là khu vực đó được xác định là có một phần trăm
khả năng xảy ra sự cố lũ lụt trong bất kỳ năm nào. Thiết kế thủy lực cho các cải tiến được đề xuất sẽ
tuân theo các chính sách và quy trình thiết kế hiện tại của TxDOT và Cục Quản Lý Đường Cao Tốc
Liên Bang. Dự án sẽ không làm tăng độ cao lũ lụt nếu không có sự phối hợp và phê duyệt từ Cục
Quản Lý Vùng Ngập Lụt FEMA. Khoảng 0.14 mẫu nước thuộc khu vực tài phán tiềm năng của Hoa Kỳ
đã được xác định nằm trong giới hạn của dự án. Các sự ảnh hưởng dự kiến phải được cho phép theo
Giấy Phép Toàn Quốc 14 của Kỹ Sư Quân đội Hoa Kỳ (USACE).
Dự án đề xuất là một sự cần thiết để phù hợp với sự tăng trưởng dự kiến trong tương lai trong khu
vực, để cung cấp sự kết nối với các tuyến đường khác trong khu vực, cải tiến sự an toàn, và tạo điều
kiện tiếp cận tới các tuyến đường sơ tán chính.
Ngày:
Thứ Năm ngày 28 tháng 2, 2019
Thời gian: 5:30 p.m. - 6:30 p.m. Tiếp nhận khách tham quan
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Phiên điều trần công khai với phần trình bày và bình luận công khai
Địa điểm: Văn Phòng TxDOT Quận Corpus Christi, Tòa nhà 2,
1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416

Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh. Bất cứ ai muốn tham dự phiên điều trần
mà có nhu cầu đặc biệt về giao tiếp hoặc sự thuận tiện, hoặc cần một thông dịch viên, đều được
khuyến khích gọi (361) 808-2461. Xin đưa yêu cầu cho chúng tôi ít nhất hai ngày trước phiên điều
trần công khai. Mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt này.
Các nghiên cứu về môi trường, bản đồ về nghiên cứu hành lang và các triển lãm sẽ được cung cấp tại
phiên điều trần. Thông tin này cũng sẽ được cung cấp để xem xét theo cuộc hẹn từ Thứ Hai đến Thứ
Sáu từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều tại Văn Phòng TxDOT Quận Corpus Christi tại địa chỉ trên. Để đặt
lịch hẹn, xin vui lòng liên lạc với Kimberly Amy tại số 361-808-2509. Có thể xem thông tin dự án tại
www.txdot.gov và gõ chữ “SH 286”.
Những ý kiến bằng lời nói và bằng văn bản có thể được nộp vô tại phiên điều trần; những ý kiến bằng
văn bản có thể được gửi bằng thư tới Văn Phòng TxDOT Quận Corpus Christi, Aaron Arroyo, P.E.,
Project Manager, 1701 S. Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416, hoặc qua thư điện tử đến
aaron.arroyo@txdot.gov. Các ý kiến bằng văn bản phải được đóng dấu bưu điện hoặc gửi bằng điện tử
trước Thứ Tư, ngày 15 tháng 3, 2019.
Việc thẩm định môi trường, tư vấn và các hoạt động khác theo yêu cầu của luật môi trường Liên Bang
cho dự án này hiện đang hoặc đã được TxDOT thực hiện theo 23 U.S.C 327 và Bản Thỏa Thuận Hợp
Tác Song Phương đã được ký kết vào ngày 16 tháng Mười Hai, 2014 bởi FHWA và TxDOT.
Để biết thêm thông tin về phiên điều trần này, xin liên lạc với Aaron Arroyo tại số (361) 808-2461
hoặc qua thư điện tử đến aaron.arroyo@txdot.gov.

