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NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE YÊU
CẦU VÀ GỬI THÔNG BÁO ĐỆ TRÌNH CHO CỬ TRI CỦA
THÀNH PHỐ SAN JOSE TẠI CUỘC BẦU CỬ ĐẶC BIỆT CẤP
THÀNH PHỐ, SẼ KẾT HỢP VỚI CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ
TIẾP THEO VÀO NGÀY 5 THÁNG SÁU, 2018, MỘT SÁNG
KIẾN TU CHÍNH ÁN KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG
SAN JOSE 2040, TU CHÍNH ÁN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
EVERGREEN-EAST HILLS, THÔNG QUA “KẾ HOẠCH CỤ
THỂ VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CAO TUỔI CỦA EVERGREEN”,
TU CHÍNH ÁN TIÊU ĐỀ 5, TIÊU ĐỀ 8 VÀ TIÊU ĐỀ 20 CỦA BỘ
LUẬT THÀNH PHỐ SAN JOSE, VÀ TU CHÍNH ÁN BẢN ĐỒ
PHÂN KHU CỦA THÀNH PHỐ ĐỂ PHÂN KHU LẠI KHU VỰC
RỘNG KHOẢNG 200 MẪU TRONG KHU VỰC EVERGREEN
TỪ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH CANH NÔNG DỰ KIẾN (A(PD))
SANG KẾ HOẠCH CỤ THỂ (SP)
XÉT RẰNG, vào ngày 27 tháng Mười Một, 2017, những người đề xuất Sáng Kiến, được đính kèm
trong đây là Bản Trình Bày A, đã đệ trình chữ ký của bản kiến nghị lên Văn Phòng Lục Sự Thành
Phố; và
XÉT RẰNG, vào ngày 28 tháng Mười Một, 2017, Lục Sự Thành Phố đã chuyển những chữ ký
này đến Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara để xác minh chữ ký theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn
9115; và
XÉT RẰNG, vào ngày 10 tháng Một, 2018, Văn Phòng Bầu Cử đã xác minh rằng bản kiến nghị
Sáng Kiến đã đạt tiêu chuẩn với số lượng chữ ký vừa đủ tổng cộng 22,364 chữ ký, tương
đương với 5.02% Cử Tri Đã Đăng Ký thuộc Thành Phố San Jose trong báo cáo gần nhất được
Văn Phòng Bầu Cử trình nộp cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang có hiệu lực tại thời điểm thông báo ý
định lưu chuyển bản kiến nghị đã được phát hành; và
XÉT RẰNG, vào ngày 23 tháng Một, 2018, Hội Đồng Thành Phố đã chấp nhận Chứng Nhận
Chữ Ký Đầy Đủ được Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara cấp và đã yêu cầu nộp một báo
cáo về hiệu quả của sắc lệnh dự kiến phù hợp với Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 9212; và
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XÉT RẰNG, vào ngày 13 tháng Hai, 2018, báo cáo được yêu cầu theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 9212
được trình lên Hội Đồng Thành Phố; và
XÉT RẰNG, Hiến Chương Thành Phố San Jose Đoạn 1600 và 1601 cho phép Hội Đồng Thành
Phố đưa ra ngày tổ chức Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố; và
XÉT RẰNG, chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử California Đoạn 9215 và Hiến Chương Thành Phố
San Jose Đoạn 1603(a)(2), Hội Đồng Thành Phố buộc phải giao cho cử tri của Thành Phố
San Jose Sáng Kiến tại cuộc Tổng Tuyển Cử Tiếp Theo, thường là Bầu Cử Sơ Bộ cấp Thành Phố
được lên lịch thường xuyên vào thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu, 2018;
VÌ THẾ, NAY, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE RA QUYẾT ĐỊNH:
ĐOẠN 1. Theo đây yêu cầu và đề nghị tổ chức một cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố tại
Thành Phố San Jose vào ngày 5 tháng Sáu, 2018 để bỏ phiếu cho Sáng Kiến mà sẽ được triển
khai nếu đa số cử tri bỏ phiếu cho bầu chọn để phê chuẩn Sáng Kiến đó. Toàn bộ bản văn của dự
luật về sáng kiến dự kiến được đính kèm với Nghị Quyết này dưới tên Bản Trình Bày A.
ĐOẠN 2. Sáng Kiến sẽ được ghi vào lá phiếu trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng Sáu, 2018 theo mẫu
sau:
DỰ LUẬT___
Dự luật về sáng kiến có nên được thông qua để:
(1) thay đổi Kế Hoạch Tổng Thể của San Jose
để tạo ra Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi, từ đó cho phép chuyển đổi
phần đất dành cho mục đích tạo việc làm thành
khu nhà ở cho người cao tuổi toàn thành phố;
và (2) thay đổi Bộ Luật Thành Phố và Chính
Sách Phát Triển Evergreen-East Hills, và thêm
một Kế Hoạch Cụ Thể để cho phép phát triển tối
đa 910 nhà ở dân cư trên Khu Công Nghiệp
rộng khoảng 200 mẫu ở Evergreen cho những
người từ 55 tuổi trở lên và những người đủ điều
kiện khác?
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ĐOẠN 3. Hội Đồng Thành Phố theo đây yêu cầu Hội Đồng Giám Sát của Quận Santa Clara,
California cho phép Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara cung cấp cho Thành Phố San Jose các
dịch vụ mà Lục Sự Thành Phố San Jose có thể yêu cầu liên quan đến việc tiến hành cuộc Bầu Cử
Đặc Biệt cấp Thành Phố được mô tả ở trên đối với những vấn đề sau:
Điều phối các khu bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, phòng phiếu, hệ
thống bỏ phiếu và các nhân viên bầu cử; In ấn và gửi bưu điện
các tờ rơi của cử tri; Lập bảng tổng kết kết quả bỏ phiếu.
ĐOẠN 4. Hội Đồng Thành Phố theo đây yêu cầu Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara kết hợp
cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố phải tổ chức vào ngày 5 tháng Sáu, 2018 với bất kỳ
cuộc bầu cử nào có thể cũng được tổ chức vào ngày này.
ĐOẠN 5. Hội Đồng Thành Phố theo đây cho phép Hội Đồng Giám Sát Quận Santa Clara,
California vận động bầu cử cho sự trở lại của cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố.
ĐOẠN 6. Hội Đồng Thành Phố theo đây chỉ đạo Lục Sự Thành Phố hoàn trả toàn bộ cho Quận
Santa Clara đối với bất kỳ dịch vụ nào nói trên mà Văn Phòng Bầu Cử có thể thực hiện, sau khi
trình một đạo luật cho Thành Phố, với ngân quỹ, đã phân bổ cho Lục Sự Thành Phố cho các
mục đích bầu cử.
ĐOẠN 7. Hội Đồng Thành Phố theo đây chỉ đạo Lục Sự Thành Phố thực hiện tất cả các hành
động cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố trong
khung thời gian được chỉ định trong tài liệu này và tuân theo các điều khoản của Bộ Luật Bầu
Cử Tiểu Bang California, Hiến Chương Thành Phố, Sắc Lệnh, Nghị Quyết và Chính Sách về
việc thực hiện cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp Thành Phố.
ĐOẠN 8. Chiếu theo Đoạn 12111 của Bộ Luật Bầu Cử California, Hội Đồng Thành Phổ theo
đây chỉ đạo Lục Sự Thành Phố: (a) lập ra một bản tóm tắt về sáng kiến dự kiến sẽ được xuất
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bản ít nhất một lần không muộn hơn một tuần trước cuộc bầu cử trên tờ San Jose Mercury News,
một tờ báo lưu hành phổ thông trong Thành Phố San Jose; (b) kết hợp Thông Báo về Sáng Kiến sẽ
được Bầu với Thông Báo Bầu Cử vào một thông báo duy nhất; (c) cho in tuyên bố sau trong bản
phân tích khách quan được Luật Sư Thành Phố lập: “Nếu quý vị muốn đọc toàn bộ sáng kiến, hãy
truy cập http://www.sanjoseca.gov/index.aspx?NID=446 hoặc gọi tới số 408-535-1260 và quý vị sẽ
được nhận một bản sao miễn phí.”; và (d) làm tất cả những điều khác theo yêu cầu của pháp luật
để trình sáng kiến nêu trên cho cử tri của Thành Phố San Jose trong cuộc Bầu Cử Đặc Biệt cấp
Thành Phố, bao gồm yêu cầu cung cấp miễn phí toàn bộ bản văn về sáng kiến được đề xuất tại
Văn Phòng Lục Sự Thành Phố và đăng trên trang web của Lục Sự Thành Phố.
ĐOẠN 9. Chiếu theo các Đoạn 9282 và 9285 của Bộ Luật Bầu Cử California, Hội Đồng Thành
Phố theo đây chấp thuận việc đưa ra các biện luận ủng hộ và chống lại sáng kiến bỏ phiếu, nếu
có, và cho phép Thị Trưởng lập và đệ trình một cuộc biện luận chống đối sáng kiến bỏ phiếu và
phê chuẩn việc đệ trình các biện luận bác bỏ để đáp trả các biện luận ủng hộ và chống lại sáng
kiến bỏ phiếu và cho phép Thị Trưởng lập và đệ trình một bản bác bỏ, nếu có.
ĐOẠN 10. Hội Đồng Thành Phố theo đây chỉ đạo Lục Sự Thành Phố chuyển bản sao của sáng kiến
đủ điều kiện để ghi phiếu đến Luật Sư Thành Phố để lập bản phân tích khách quan.
ĐOẠN 11. Công nhận rằng cuộc bầu cử kết hợp sẽ được tổ chức và tiến hành theo nghi thức
được quy định trong Bộ Luật Bầu Cử California Đoạn 10418.
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ĐÃ THÔNG QUA điều này vào ngày 6 tháng Ba, 2018, bởi các phiếu bầu sau:
THUẬN:

ARENAS, DAVIS, DIEP, JONES, JIMENEZ, KHAMIS,
NGUYEN, PERALEZ, ROCHA; LICCARDO.

CHỐNG:

KHÔNG CÓ.

VẮNG MẶT:

CARRASCO.

KHÔNG ĐỦ TIÊU
CHUẨN:

KHÔNG CÓ.
SAM LICCARDO
Thị Trưởng

TONI J. TABER, CMC
Lục Sự Thành Phố
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BẢN TRÌNH BÀY A.
Nghị Quyết Số 78523

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
Người dân tại Thành Phố San Jose đưa ra quy định như sau:
Đoạn 1.

Tiêu Đề.

Dự luật về sáng kiến sẽ được biết đến là “Sáng Kiến về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi Evergreen” (gọi tắt là “Sáng Kiến”).
Đoạn 2.
A.

Kết Luận và Mục Đích.

Kết luận. Người dân Thành Phố San Jose (hay “Thành Phố”) nhận thấy và tuyên bố như sau:
1. Ngày càng nhiều nhu cầu về nhà ở dành cho người cao tuổi tại Thành Phố San Jose. Các xu hướng về
nhân khẩu học tiếp tục làm tăng thêm nhu cầu hiện tại về nhà ở dành cho người cao tuổi, bao gồm nhà
ở dành cho người cao tuổi có giá phải chăng.
2. Trong năm 2016, kết hợp với đánh giá Kế Hoạch Tổng Thể Bốn Năm, Thành Phố đã đánh giá mức
tăng trưởng việc làm và xu hướng thị trường tại San Jose để xác định các khu vực có khả năng đáp
ứng mức tăng trưởng việc làm nhất trong thập kỷ tiếp theo. Khu vực Đông San Jose (phía đông Quốc
Lộ 101) có thị trường công nghiệp và Nghiên Cứu & Phát Triển hạn chế. Trong các khu vực ngoại vi,
bao gồm Khu Công Nghiệp Evergreen, thời gian và tính chất của mô hình phát triển trong tương lai
vẫn còn chưa chắc chắn do những hạn chế về địa điểm và hạ tầng cơ sở cũng như thiếu quan tâm đến
lịch sử của người dùng công nghiệp.
3. Một phản ứng trước sự thiếu hụt liên tục về nhà ở tại San Jose là tìm kiếm các cơ hội trên các khu đất
tạo việc làm chưa được sử dụng đúng mức để cung cấp nhà ở cho người cao tuổi. Cách tiếp cận này
sẽ tạo điều kiện phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố.
4. Bởi vậy Sáng Kiến này tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 nhằm bổ sung các
Mục Tiêu và Chính Sách hỗ trợ sự phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố và tạo chỉ
định về sử dụng đất Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi (“Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi”), chỉ định này thiết lập các tiêu chuẩn cho các địa điểm được chỉ định cho Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi và cho phép Thành Phố đánh giá các khu đất tạo việc
làm chưa được sử dụng đúng mức trong Thành Phố phù hợp cho Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi.
5. Sáng Kiến này cũng thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của Kế Hoạch Tổng Thể, như đã được tu chính
án, bằng cách thêm Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi vào một khu vực được chỉ định
là Khu Công Nghiệp ước tính khoảng 200 mẫu trong khu vực Evergreen và thông qua Kế Hoạch Cụ
Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen (“Kế Hoạch Cụ Thể”), được đính kèm trong đây
và được kết hợp ở đây dưới tên Bản Trình Bày G, trong đó cho phép cải thiện khu vực nằm trong Kế
Hoạch Cụ Thể thành một cộng đồng nơi có thể đi lại, an toàn và có chất lượng cao cho người cao
tuổi. Cộng đồng mới này sẽ cung cấp các nhà ở theo kiểu gia đình đơn lẻ gắn liền và tách rời cho
những người cao tuổi và nhà ở cho nhiều hộ gia đình giá phải chăng cho người cao tuổi đủ điều kiện,
trong đó ưu tiên những căn nhà giá phải chăng trên cho các cựu chiến binh của quân đội Mỹ và các
thành viên gia đình đủ điều kiện của họ trong phạm vi pháp luật cho phép. Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà
Ở cho Người Cao Tuổi tại địa điểm này duy trì sự bố trí Khu Công Nghiệp cơ bản, nhưng cũng cho
phép phát triển nhà ở dành cho người cao tuổi tuân theo Kế Hoạch Cụ Thể.
6. Việc thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống trong Thành Phố bằng cách tạo
môi trường an toàn, được thiết kế đẹp mắt, theo kế hoạch chỉ đạo cho người cao tuổi từ 55 tuổi trở
lên, bao gồm các tiện nghi như trung tâm giải trí, nơi có thể bao gồm hồ bơi, sân chơi bocce và sân
thể thao, phòng tập thể dục, phòng họp, nơi tụ tập, và các cơ sở liên quan khác.
7. Việc thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể cũng sẽ cung cấp nhà ở giá phải chăng cho người cao tuổi, bằng
20 phần trăm tổng số nhà được xây dựng trong khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể, trong đó ưu
tiên cho các cựu chiến binh quân đội Mỹ và các thành viên gia đình đủ điều kiện của họ trong phạm
vi pháp luật cho phép.
8. Việc thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể cũng hỗ trợ các cựu chiến binh thường trú bằng cách cho tiếp cận
nhà ở giá phải chăng, không gian được chỉ định trong khu vực chung để cựu chiến binh có thể tiếp
nhận thông tin và dịch vụ và cũng gửi tới một điều phối viên tại chỗ để hỗ trợ các cựu chiến binh tiếp
cận các dịch vụ hỗ trợ do các cơ quan chính phủ và các tổ chức dựa trên cộng đồng cung cấp.
9. Các mục tiêu, chính sách, các tiêu chuẩn phát triển và các hướng dẫn thiết kế trong Kế Hoạch Cụ Thể
được Sáng Kiến này thông qua, trong đó bao gồm các đặc trưng thiết kế mang tính bắt buộc để xử lý
thông số môi trường, được thiết kế để đảm bảo rằng các hành động được phê chuẩn theo Sáng Kiến
này sẽ thân thiện với môi trường và phù hợp với phát luật hiện hành.
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10. Sáng Kiến này cũng tu chính án Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills để làm rõ việc Chính
Sách Phát Triển của Evergreen-East Hills áp dụng như thế nào đối với các dự án chiếu theo Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong khu vực Evergreen, làm rõ việc sử dụng năng lực phát
triển hiện có và thực hiện các cải biên khác.
11. Các quy định của Sáng Kiến này, bao gồm cả việc thông qua Kế Hoạch Cụ Thể, là vì lợi ích cộng
đồng và phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể đã chỉnh sửa theo Sáng Kiến này. Vì mục đích cung cấp
thông tin duy nhất, tính nhất quán của Kế Hoạch Cụ Thể với Kế Hoạch Tổng Thể đã tu chính án được
thể hiện trong Bản Trình Bày H ở đây.
12. Việc thực hiện Sáng Kiến này sẽ bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc cộng đồng cũng như chất
lượng cuộc sống cho Người Dân Thành Phố San Jose, như đã ấn định ở trên.
B.

Mục Đích. Mục đích của Sáng Kiến này là nhằm giải quyết nhu cầu đáng kể và ngày càng gia tăng về nhà
ở dành cho người cao tuổi, bao gồm cả các cựu chiến binh, thông qua việc phê chuẩn các Mục Tiêu và
Chính Sách mới của Kế Hoạch Tổng Thể nhằm hỗ trợ phát triển nhà ở dành cho người cao tuổi trong
Thành Phố qua việc tạo ra chỉ định về sử dụng đất tại Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
nhằm sử dụng đất tạo việc làm chưa được sử dụng đúng mức, áp dụng chỉ định về sử dụng đất tại Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho một địa điểm rộng khoảng 200 mẫu trong khu vực
Evergreen, thông qua Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen, và thông qua các
tu chính án liên quan, cho phép cải thiện khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể thành một cộng đồng
người cao tuổi, bao gồm cả cựu chiến binh.

Đoạn 3.
Các tu chính án đối với Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040.
Các cử tri theo đây tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 như sau (phần nội dung mới được
thêm vào Kế Hoạch Tổng Thể được thể hiện dưới dạng văn bản được gạch chân và phần nội dung bị xóa bỏ được
thể hiện dưới dạng văn bản bị gạch ngang; phần nội dung được viết chữ bình thường hoặc viết in đậm phản ánh
phần nội dung Kế Hoạch Tổng Thể đang có và chỉ được cung cấp nhằm mục đích cung cấp thông tin / tham
khảo):
A.

Các tu chính án đối với Chương 1, tiêu đề “Hình Dung San Jose 2040.”

Chương 1, có tiêu đề “Hình Dung San Jose 2040,” trongs Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu
chính như sau:
Tiểu đoạn có tiêu đề “Chiến Lược Chính Số 3-Tăng Trưởng Tập Trung”, nằm trong đoạn “Chiến Lược
Chính” thuộc Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án như sau:
Chiến Lược Chính Số 3-Tăng Trưởng Tập Trung
Tập trung có chiến lược vào mô hình tăng trưởng mới đối với các khu vực của San Jose mà sẽ giúp
đạt được mục tiêu của Thành Phố về tăng trưởng kinh tế, sự bền vững về tài khóa và quản lý môi
trường cũng như hỗ trợ phát triển các khu phố đô thị mới và hấp dẫn. Kế Hoạch tập trung vào mô
hình tăng trưởng quan trọng, đặc biệt là gia tăng khả năng tạo việc làm, ở các khu vực xung quanh
Trung Tâm Kinh Doanh khu vực của Thành Phố, đạt được sự bền vững về tài khóa và tối đa hoá việc
sử dụng các hệ thống chuyên chở trong khu vực.
Chiến Lược Chính của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung là tập trung vào mức tăng trưởng mới trong
các “Khu Vực Tăng Trưởng” đã được xác định cụ thể, dù phần lớn Thành Phố không được lên kế
hoạch để tăng trưởng hoặc tăng cường thêm. Phương pháp tiếp cận này phản ánh bản chất xây dựng
mang tính dự kiến của San Jose, thiếu các địa điểm xây dựng “công trình lấp chỗ trống” để phát triển
tương thích với những đặc điểm có sẵn của khu phố và đặt trọng tâm vào Tầm Nhìn Kế Hoạch để
giảm thiểu các tác động môi sinh đồng thời thúc đẩy việc sử dụng hệ thống chuyên chở và khả năng
đi bộ.
Mặc dù chiến lược Tăng Trưởng Tập Trung chỉ đạo và thúc đẩy sự tăng trưởng trong các Khu
Vực Tăng Trưởng đã xác định, nhưng chiến lược này cũng hạn chế nghiêm ngặt việc phát triển
nhà ở mới thông qua các công trình lấp chỗ trống trong khu phố bên ngoài các Khu Vực Tăng
Trưởng này để bảo vệ và tăng cường chất lượng của các khu phố đã được thành lập nhằm giảm
thiểu tác động môi sinh và tài khóa, cũng như củng cố Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị của Thành
Phố. Sự phát triển của các công trình lấp chỗ trống trong những khu phố đó, thường có mật độ và
hình thức không phù hợp với mô hình khu phố hiện tại, đã làm gián đoạn sự phát triển đặc điểm
khu phố tích cực. Tập trung tăng trưởng mới vào các Khu Vực Tăng Trưởng sẽ giúp bảo vệ chất
lượng của các khu phố hiện tại, đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển các khu vực trong
Làng Đô Thị mới với hình thức nhỏ gọn và mật độ cao để thu hút các nhóm nhân khẩu học dự
kiến ngày càng tăng cao của Thành Phố (tức là nhóm dân số già và nhân công trẻ muốn trải
nghiệm đô thị), hỗ trợ đi bộ, cung cấp cơ hội tích hợp bán lẻ và các dịch vụ khác với định dạng
phức hợp và hỗ trợ sử dụng hệ thống chuyên chở.
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Kế Hoạch hỗ trợ nhiều mức tăng trưởng nhà ở mới, cung cấp khả năng phát triển trong tương lai
gần gồm khoảng 50,000 đơn nguyên nhà ở mới, với khả năng trong Phạm Vi Kế Hoạch tương lai
để cuối cùng có thể xây dựng thêm tối đa lên đến tổng cộng 120,000 đơn nguyên nhà ở.
Như được mô tả trong chương Thực Hiện, Phạm Vi Kế Hoạch đầu tiên của Kế Hoạch tích hợp mức
tăng trưởng nhà ở cho Trung Tâm Thành Phố, các khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể, Bắc
San Jose và các vùng đất trống trên toàn Thành Phố (khoảng 40,000 đơn nguyên nhà ở mới) và bổ
sung các khu nhà ở Làng Đô Thị mới mà hỗ trợ thêm 9,400 đơn nguyên nhà ở.
Bởi Thành Phố phần lớn được xây dựng mang tính dự kiến trong phạm vi giới hạn của thành phố
và Kế Hoạch Tổng Thể không hỗ trợ việc chuyển đổi các khu công nghiệp sang khu dân cư
(ngoại trừ một số ít trường hợp nhất định là cho phép chuyển đổi đất tạo việc làm chưa được sử
dụng đúng mức để xây dựng nhà ở cho người cao tuổi), hoặc đô thị hoá Thung Lũng Mid-Coyote
hoặc Khu Dự Bị Đô Thị Thung Lũng Nam Almaden hoặc các khu đất nằm ngoài Ranh Giới Tăng
Trưởng Đô Thị của San Jose, hầu hết sẽ đạt được mô hình phát triển nhà ở mới thông qua quá
trình tái phát triển mật độ cao trong các khu vực đô thị hóa hiện tại. Việc cho phép xây dựng nhà
ở cho người cao tuổi trên các khu đất tạo việc làm không được sử dụng đúng mức và phân bổ lại
năng lực việc làm trong Thành Phố tới các khu vực sắp có nhu cầu sẽ hỗ trợ chiến lược này bằng
cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình tạo ra việc làm.
Mức tăng trưởng nhà ở này được cung cấp thông qua việc chuyển đổi các khu thương mại cũ
sang khu phức hợp, bao gồm các khu vực trước đây được xác định để phát triển nhà ở trong khu
vực Bắc San Jose và các khu thương mại mới có sẵn để phát triển khu phức hợp trong các khu
vực trong Làng Đô Thị Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Việc quy hoạch các khu vực đó để phát
triển nhà ở mật độ cao hơn, không thấp hơn, tức là thừa nhận giá trị của các khu vực này là nguồn
tài nguyên đất hữu hạn và cho phép Thành Phố cung cấp mức tăng trưởng nhà ở phù hợp với xu
hướng nhân khẩu học và các mục tiêu của cộng đồng trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040. Việc chuyển đổi thêm đất tạo việc làm hoặc nhanh chóng mở rộng Thành Phố ra
bên ngoài ranh giới hiện tại sẽ gây tác động tiêu cực về môi sinh, tài khóa và kinh tế và rõ ràng
trái ngược với các mục tiêu đó.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Chiến Lược Chính Số 4-Trung Tâm Đổi Mới / Trung Tâm Việc Làm trong Khu
Vực”, nằm trong đoạn “Chiến Lược Chính” của Chương 1 thuộc Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040, được tu chính như sau:
Chiến Lược Chính Số 4-Trung Tâm Đổi Mới / Trung Tâm Việc Làm trong Khu Vực
Tập trung vào sự phát triển kinh tế trong Thành Phố để hỗ trợ sự phát triển của San Jose trở thành
một trung tâm đổi mới và trung tâm việc làm trong khu vực. Vai trò là một trung tâm việc làm
ngày càng phát triển của San Jose sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Thành Phố ở khu vực Bắc
Mỹ, tăng cường việc sử dụng hệ thống chuyên chở trong khu vực và hỗ trợ tình hình tài khóa của
Thành Phố.
San Jose là thành phố lớn nhất và mức đô thị hóa cao nhất nằm trong Thung Lũng Silicon và
đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong sự tăng trưởng liên tục của các nền kinh tế khu vực,
Tiểu Bang và Quốc Gia. Tuy nhiên San Jose là thành phố lớn duy nhất ở Hoa Kỳ hoạt động với
vai trò là thành phố xuất siêu nhân công trong khu vực. Đặc điểm “cộng đồng chỉ dành để ở” làm
giảm cơ hội để San Jose đảm nhận vai trò lãnh đạo có lợi cho sự phát triển của cả Thung Lũng
Silicon, đồng thời làm suy yếu tình trạng kinh tế, tài khóa và văn hoá của San Jose. Thông qua
nhiều bản cập nhật về Kế Hoạch Tổng Thể, San Jose đã xác định cải thiện mức cân bằng tỉ lệ việc
làm / nhà ở của Thành Phố hoặc Tỷ Lệ Việc Làm / Người Dân Có Viêc Làm (J / ER) là một mục
đích quan trọng để đạt được nhiều mục tiêu của Thành Phố. Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040 đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ J / ER là 1.1 tới 1 chậm nhất đến năm 2040 làm mục
tiêu chính trong Kế Hoạch thông báo các chính sách và chỉ định Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao
Thông của mình. Trong tương lai gần, Kế Hoạch phấn đấu đạt tỷ lệ J / ER là 1.0 đến năm 2025.
Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông và các chính sách trong Kế Hoạch Tổng Thể hỗ trợ phát triển
lên đến 382,000 việc làm mới tại San Jose và tỷ lệ việc làm / người dân có việc làm là 1.1 Việc
Làm / Người Dân Có Viêc Làm. Kế Hoạch tập trung phát triển việc làm trong
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Trung Tâm Thành Phố, gần các cơ sở chuyên chở của khu vực và địa phương và trên các khu đất tạo
việc làm hiện có trên toàn thành phố, đồng thời cũng khuyến khích phát triển khu phố phục vụ mục
đích sử dụng thương mại trong toàn cộng đồng và gần với các cư dân mà những cơ sở đó phục vụ. Kế
Hoạch ghi nhận rằng tất cả các khu đất tạo việc làm hiện có làm tăng giá trị cho Thành Phố nói chung
và do đó cần bảo vệ những khu đất tạo việc làm đó đồng thời thúc đẩy bổ sung các khu đất tạo việc
làm mới khi có cơ hội. Kế Hoạch cũng ghi nhận nhu cầu và giá trị của việc cung cấp nhà ở cho người
cao tuổi, và thúc đẩy bổ sung Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi tại các địa điểm thích
hợp. Kế Hoạch đặc biệt hỗ trợ việc phát triển việc làm chuyên sâu tại các trạm chuyên chở trong khu
vực sắp có hoặc đang có (ví dụ BART, Đường Sắt Cao Tốc và Sở Giao Thông California) để hỗ trợ
nhu cầu đi lại gia tăng và sử dụng hệ thống chuyên chở trong khu vực để tới các trung tâm việc làm
của San Jose.
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của San Jose trở thành
một trung tâm việc làm và trung tâm đổi mới trong khu vực, bằng cách:
• Lập kế hoạch cho 382,000 việc làm mới và Tỷ Lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm là 1.1 / 1
• Tăng thêm tính linh hoạt cho hoạt động thương mại
• Hỗ trợ tăng trưởng việc làm trong các trung tâm việc làm hiện có
• Thêm các khu đất tạo việc làm mới
• Chỉ định các trung tâm việc làm tại các trạm chuyên chở khu vực
• Tổ chức các hoạt động văn hoá và nghệ thuật
Phần giới thiệu đoạn “Khu Vực Tăng Trưởng” của Chương 1 trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040, được tu chính án như sau:
Khu Vực Tăng Trưởng
Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông, các chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể và sơ đồ mô hình Khu
Vực Tăng Trưởng xác định các khu vực cụ thể của San Jose mà dự kiến sẽ đáp ứng phần lớn công
việc và mức tăng trưởng về nhà ở của Thành Phố. Địa điểm việc làm dự kiến và khả năng tăng trưởng
nhà ở hỗ trợ mục tiêu dài hạn của Thành Phố là chú trọng đến sự tăng trưởng trong khu vực Trung
Tâm Thành Phố, Bắc San Jose và các khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể, đồng thời tập trung vào
công việc mới và khả năng tăng trưởng nhà ở trong những Khu Vực Tăng Trưởng Làng Đô Thị có Hệ
Thống Chuyên Chở Trong Khu Vực và Địa Phương, có Hành Lang và Trung Tâm Thương Mại cũng
như Làng Đô Thị thuộc Khu Phố đã xác định, trong đó có khoản trợ cấp cho nhà ở cho người cao tuổi
trong một số trường hợp nhất định. Số lượng công việc cụ thể và khả năng tăng trưởng nhà ở của mỗi
Khu Vực Tăng Trưởng được chỉ ra trong Phụ Lục 5–Mức Dự Kiến Các Khu Vực Tăng Trưởng theo
Phạm Vi.
Các Làng Đô Thị Có Hệ Thống Chuyên Chở trong Khu Vực và Chuyên Chở trong Địa Phương bao
gồm các vùng đất trống hoặc chưa được sử dụng đúng mức ở gần hỏa xa nhẹ hiện có hoặc dự kiến có,
BART, Caltrain hoặc phương tiện Xe Buýt Nhanh (BRT). Các Làng Đô Thị Thương Mại bao gồm
hành lang và các trung tâm và có thể là các khu đất trống hoặc đất chưa được sử dụng đúng mức ở các
khu thương mại quy mô lớn hiện có (ví dụ như Oakridge Mall, Winchester Boulevard, Bascom
Avenue, v.v.) các Làng Đô Thị thuộc Khu Phố là những khu thương mại theo định hướng khu phố,
nhỏ hơn có tiềm năng tái phát triển. Mặc dù các Làng Đô Thị thuộc Khu Phố không nằm gần các cơ
sở chuyên chở chính, nhưng việc tăng cường các cơ sở chuyên chở chính có thể tạo ra một khu làng
sôi động dễ dàng tiếp cận khu phố gần đó. Đối với tất cả các khu vực trong Làng Đô Thị, dự kiến
rằng diện tích theo đơn vị feet vuông thương mại hiện tại sẽ được giữ nguyên và mở rộng thêm như là
một phần trong bất kỳ dự án tái phát triển nào để các mục đích sử dụng thương mại hiện tại ở
San Jose không bao giờ bị giảm bớt.
Văn bản sau đây tóm tắt các điểm đặc biệt của mỗi một Khu Vực Tăng Trưởng của Thành Phố, kèm
Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng ngay sau văn bản:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trung Tâm Thành Phố
Kế Hoạch Cụ Thể
Bắc San Jose
Các Khu Đất Tạo Việc Làm
Các Làng Đô Thị có Hệ Thống Chuyên Chở trong Khu Vực
Các Làng Đô Thị có Hệ Thống Chuyên Chở trong Địa Phương
Các Làng Đô Thị có Hành Lang và Trung Tâm Thương Mại
Các Làng Đô Thị thuộc Khu Phố
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Tiểu đoạn có tiêu đề “Khu Đất Tạo Việc Làm,” nằm trong đoạn “Khu Vực Tăng Trưởng” của Chương 1
trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án như sau:
Các Khu Đất Tạo Việc Làm
Dự kiến sẽ mức tăng trưởng việc làm sẽ cao thông qua việc tăng cường từng Khu Đất Tạo Việc Làm
trong Thành Phố, bao gồm Hành Lang Monterey, Edenvale, Berryessa / Khu Kinh Doanh Quốc Tế,
Mabury, Đông Gish và Đường Senter và Thung Lũng Bắc Coyote cũng như Bắc San Jose. Các Khu
Đất Tạo Việc Làm này được dự kiến sẽ đáp ứng nhiều loại ngành công nghiệp và các hình thức phát
triển khác nhau, bao gồm sử dụng cho văn phòng cao ốc và cao vừa hoặc cho nghiên cứu và phát
triển, sử dụng cho công nghiệp nặng và nhẹ và sử dụng cho thương mại hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu dự
kiến cho từng loại đất công nghiệp. Ba khu vực được chỉ định làm Trung Tâm Việc Làm vì ở gần với
hạ tầng cơ sở giao thông của khu vực. Các khu vực này bao gồm Khu Vực Giữa Bắc San Jose dọc
theo Phố North First, một phần của Berryessa / Khu Kinh Doanh Quốc Tế nằm gần trạm BART
Milpitas dự kiến và các trạm Hỏa Xa Nhẹ hiện có trên Đại Lộ Capitol và khu vực Old Edenvale, do
có thể đến trạm hỏa xa nhẹ, nên cũng được dự kiến là tăng thêm việc làm. Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung không hỗ trợ việc chuyển đổi đất công nghiệp sang mục đích sử dụng nhà ở, ngoại trừ một số ít
trường hợp nhất định là cho phép xây dựng nhà ở cho người cao tuổi trên các khu đất tạo việc làm
chưa được sử dụng đúng mức, cũng không bao gồm khả năng tăng trưởng nhà ở cho các khu vực này.
“Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng Theo Kế Hoạch” của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, một
bản sao được đính kèm theo đây nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin ở trang A-1 của Bản Trình Bày A
trong đây (bản phóng to sơ đồ hiện tại được đính kèm theo đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin tại
trang A-2), theo đây được tu chính án như đã ấn định ở trên trang A-3 của Bản Trình Bày A trong đây.
Tiểu đoạn mới dưới đây, có tiêu đề “Sáng Kiến Nhà Ở Cao Cấp của Evergreen (2018)” được thêm vào
cuối tiểu đoạn “Lịch Sử Quy Hoạch tại San Jose–Kế Hoạch Tổng Thể” của đoạn “Bối Cảnh và các Vấn
Đề Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung San Jose 2040, như sau:
Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen (2018)
Nhận ra nhu cầu đáng kể và ngày càng tăng về nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố, Kế Hoạch
Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án theo Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của
Evergreen, đưa ra một chương trình cung cấp nhà ở cho người cao tuổi ở các khu đất tạo việc làm chưa
được sử dụng đúng mức. Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án theo Sáng
Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen, bao gồm các Mục Tiêu và Chính Sách hỗ trợ phát
triển nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố, chỉ định về sử dụng đất dành cho Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, và các tiêu chuẩn áp dụng Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi, bao gồm yêu cầu phải thông qua Kế Hoạch Cụ Thể hoặc các giấy phép hoặc phê chuẩn khác, ví
dụ như tái phân vùng, để thực hiện Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Sáng Kiến Nhà
Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen áp dụng Vùng Phủ Ngoài Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho một
địa điểm trong Khu Công Nghiệp Khuôn Viên Evergreen; ở đây cũng có khả năng để Thành Phố đánh
giá và cân nhắc áp dụng các địa điểm thích hợp khác để áp dụng Vùng Phủ Ngoài.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (1976, đã được sửa đổi năm 2008),”
nằm trong tiểu đoạn “Lịch Sử Quy Hoạch tại San Jose–Các Kế Hoạch Cụ Thể và Kế Hoạch Khu Vực”
của đoạn “Bối Cảnh và các Vấn Đề Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1
của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án như sau:
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (1976, đã được sửa đổi năm 2008 và 2018)
Chính Sách Phát Triển Evergreen (EDP) ban đầu được thông qua vào năm 1976 để giải quyết các
vấn đề về phòng chống lũ lụt và khả năng giao thông hạn chế tại khu vực Evergreen nằm ở phía
nam Đường Story và phía đông Quốc Lộ US-101. Vào năm 1991 và năm 1995, EDP đã được sửa
đổi để xác định các biện pháp kiểm soát giao thông và lũ lụt cụ thể cần thiết cho việc thực hiện
lần lượt Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen và khu vực chính sách lớn hơn. Các sửa đổi cũng được
thực hiện trong năm 2008 để cung cấp một khuôn khổ mới để cho phép bổ sung thêm mức năng
lực phát triển giới hạn. Chính sách kết quả được đổi tên thành Chính Sách Phát Triển EvergreenEast Hills (EEHDP). EEHDP sau đó được sửa đổi theo Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
của Evergreen để làm rõ cách EEHDP áp dụng cho các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong khu vực EEHDP và làm rõ việc sử dụng khả năng phát triển
hiện có đối với tài sản theo diện EEHDP.

5

Tiểu đoạn mới dưới đây, có tiêu đề “Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen
(2018)” được thêm vào cuối tiểu đoạn “Lịch Sử Quy Hoạch tại San Jose–Các Kế Hoạch Cụ Thể và Kế
Hoạch Khu Vực” của đoạn “Bối Cảnh và các Vấn Đề Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040”
thuộc Chương l của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, như sau:
Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen (2018)
Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen, trong số những sáng kiến khác, đã thông qua
Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đối với phần có diện tích Khu Công
Nghiệp Khuôn Viên Evergreen khoảng 200 mẫu. Kế Hoạch Cụ Thể thực hiện Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi tại địa điểm. Kế Hoạch Cụ Thể cho phép tối đa 910 đơn nguyên nhà ở và
các tiện nghi giải trí và khu đất trống có liên quan trong cộng đồng người cao tuổi. Kế Hoạch Cụ Thể
yêu cầu 20 phần trăm đơn nguyên phải là các đơn nguyên có giá phải chăng cho người cao tuổi và
xác định quyền ưu tiên của cựu chiến binh đối với những đơn nguyên này trong phạm vi pháp luật
hiện hành cho phép. Kế Hoạch Cụ Thể kết hợp các nguyên tắc thiết kế và cảnh quan và các đặc trưng
thiết kế để xử lý thông số môi trường.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Các Dự Án Phát Triển Việc Làm và Nhà Ở,” nằm trong tiểu đoạn “Các Vấn Đề
Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” của đoạn “Bối Cảnh và các Vấn Đề Chính trong Kế
Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040,
được tu chính án như sau:
Các Dự Án Phát Triển Việc Làm và Nhà Ở
Lực Lượng Nhiệm Hình Dung San Jose 2040 sử dụng ba bộ dự án tăng trưởng để hỗ trợ quá trình lập
kế hoạch phát triển trong tương lai của Thành Phố. Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh (ABAG), cơ
quan chịu trách nhiệm phát triển các dự án tăng trưởng việc làm và dân số, chuẩn bị hai trong số ba
dự án này, Các Dự Án 2007 và Các Dự Án 2009. Vì Các Dự Án 2009 đã được thông qua vào tháng
Ba, 2009, Lực Lượng Đặc Nhiệm đã thảo luận khá nhiều trước khi có các dự án này, nhưng dự án này
đã được trình lên Lực Lượng Đặc Nhiệm và nằm trong khuyến nghị chính thức của họ. Trong Các Dự
Án 2007 và Các Dự Án 2009, ABAG dự báo tổng mức tăng trưởng việc làm và nhà ở tại Vùng Vịnh
cho đến hết năm 2035 và đã phân bổ một phần của từng dự án cho Thành Phố San Jose. Để bổ sung
các dự án do ABAG cung cấp, Thành Phố ký hợp đồng với một tham vấn viên tư nhân, Trung Tâm
Nghiên Cứu Kinh Tế California Thường Xuyên (CCSCE) để lập dự báo tương tự về tăng trưởng việc
làm và nhà ở tại San Jose cho đến hết năm 2040. Những dự án này đã được cung cấp cho Lực Lượng
Đặc Nhiệm và được sử dụng để bắt đầu các cuộc thảo luận về phương thức San Jose nên tăng trưởng.
Các dự án của ABAG là các dự báo trong dài hạn được sử dụng để quy hoạch và phát triển chính sách
và không phải là một phần trong yêu cầu Phân Bổ Nhu Cầu Nhà Ở Trong Khu Vực (RHNA) cho
Thành Phần Nhà Ở của Thành Phố. Yêu cầu của RHNA được xác định theo một quy trình riêng do
luật Thành Phần Nhà Ở California quy định, luật này coi kế hoạch tổng thể của thành phố là một yếu
tố quyết định cách thức đáp ứng các nhu cầu phát triển nhà ở tại khu vực trong tương lai. San Jose
luôn duy trì khả năng cung cấp nhà ở đầy đủ để đáp ứng yêu cầu của RHNA như được xác định thông
qua ABAG trên cơ sở định kỳ. Chu kỳ RHNA tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2014 và để phản
ánh kết quả của quy trình Hình Dung.
Trong bối cảnh quy trình Hình Dung San Jose 2040, điều quan trọng là phải hiểu rằng các dự án được
sử dụng cho hai mục đích. Thứ nhất, các dự án này được sử dụng làm công cụ quy hoạch để dự báo
mức tăng trưởng dân số và việc làm khả thi, xác định nhu cầu sử dụng đất phát sinh và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc quy hoạch nguồn cung sử dụng đất phù hợp để đáp ứng nhu cầu đó. Thứ hai, các
dự án này có thể được sử dụng để thúc đẩy các mục tiêu chính sách. Đáng chú ý là Các Dự Án 2009
của ABAG cố tình dự báo tăng trưởng theo cách thức để hoàn thành một số mục tiêu về hiệu quả dựa
trên chính sách. Các Dự Án 2009 cũng tăng đáng kể tỷ lệ tăng trưởng việc làm tại Vùng Vịnh, được
phân bổ cho San Jose, tăng tổng số lượng việc làm dự báo ở San Jose từ 607,400 lên 708,980 trong
năm 2035. Các Dự Án 2009 của ABAG dự báo San Jose có tổng dân số 1,440,100 người, trong đó
702,473 tổng số cư dân có việc làm (do đó cần đến 468,318 tổng số đơn nguyên nhà ở).
Mặc dù các dự án CCSCE về tăng trưởng dân số (cần 487,000 đơn nguyên nhà ở vào năm 2040)
tương tự như những gì ABAG chuẩn bị, CCSCE tỏ ra ít lạc quan hơn ABAG về mức tăng trưởng
việc làm ở Vùng Vịnh. CCSCE đã phân bổ cho San Jose tỷ lệ phần trăm tăng trưởng việc làm tại
Vùng Vịnh tương tự như đã được ABAG sử dụng trong Các Dự Án 2007, kết quả là tổng khả
năng tạo việc làm dự kiến ở San Jose là 570,000 việc làm, ít hơn đáng kể so với dự báo của
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ABAG do tổng số thấp hơn ở Vùng Vịnh. Bởi Các Dự Án 2009 của ABAG đã làm thay đổi đáng kể
tỷ lệ phần trăm tăng trưởng việc làm ở Vùng Vịnh được phân bổ cho San Jose, nên quy trình Hình
Dung đã sử dụng phiên bản các dự án tăng trưởng việc làm CCSCE đã sửa đổi để phản ánh mức phân
bổ cao hơn này. Kết quả là, các dự báo CCSCE được điều chỉnh đã làm gia tăng mức tăng trưởng việc
làm dự kiến ở San Jose là 107,200 việc làm thành 677,200 tổng số việc làm vào năm 2040. Trong khi
việc phát triển làm tăng trưởng số việc làm và nhà ở dự kiến trong các dự án ban đầu của CCSCE sẽ
dẫn đến tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm là 0.8 và sẽ không tạo ra nhu cầu vượt quá khả
năng tạo việc làm theo Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020, thì việc phát triển dựa trên các dự án
CCSCE đã sửa đổi này sẽ cho tỷ lệ là 0.9 và đòi hỏi khả năng cung cấp thêm khoảng 50,000 việc làm.
Việc phát triển tương ứng với Các Dự Án 2009 ABAG lạc quan hơn sẽ dẫn đến nhu cầu cần thêm
35,000 việc làm và tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm là 1.0 tại San Jose.
Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Kế Hoạch Hình Dung đã đi đến kết luận rằng mặc dù các dự án có thể
hữu ích đóng vai trò là một phương tiện để hiểu rõ nhu cầu tăng trưởng việc làm và nhà ở có thể xảy
đến hoặc có khả năng xảy đến, nhưng khả năng thực sự của Kế Hoạch Tổng Thể không cần Lực
Lượng Đặc Nhiệm trong Kế Hoạch Hình Dung phải xác định. Thay vào đó, cần sử dụng khả năng của
Kế Hoạch Tổng Thể để thể hiện tầm nhìn và mục tiêu của San Jose trong tương lai. Vì ABAG sử
dụng khả năng của Kế Hoạch Tổng Thể trong phạm vi quyền hạn của địa phương làm căn cứ để hình
thành phương pháp phân bổ tăng tưởng việc làm và dân số, nên Kế Hoạch Tổng Thể sẽ ảnh hưởng
đến các dự án của ABAG và do đó có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của các
nhóm khác, bao gồm các cơ quan Liên Bang, Tiểu Bang và khu vực.
Các dự án chi tiết hơn về thành phần trong tương lai trong mức tăng trưởng dân số San Jose trong
năm 2040 cũng được trình lên Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Kế Hoạch Hình Dung để thảo luận. Liên
quan đến nhu cầu trong tương lai đối với các loại hình nhà ở khác nhau, điều đặc biệt thú vị là trong
năm 2030, hầu như không gia tăng dân số ở nhóm tuổi từ 35 đến 55 trong khi lại gia tăng đáng kể ở
các nhóm dân số trên 55 tuổi và từ 20 đến 35 tuổi. Mặc dù điều này phần lớn phản ánh một xu hướng
toàn quốc, nhưng nó cho thấy giai đoạn “Bùng Nổ Trẻ Em” và thế hệ tiếp theo sẽ tạo ra những quần
thể dân số lớn có thể có sở thích hoặc nhu cầu về các loại nhà ở khác với dạng một hộ gia đình tách
biệt ở San Jose. Cuộc thảo luận của Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Kế Hoạch Hình Dung đã thừa nhận
những hàm ý về nhu cầu nhà ở trong tương lai và cũng xem xét những thay đổi về nhân khẩu học có
thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng việc làm của Thành Phố, đặc biệt là làm thế nào San Jose
có thể ngày càng trở thành một địa điểm hấp dẫn đối với những nhân công làm trong ngành công
nghiệp tri thức, mang tính sáng tạo.
Trong năm 2016, kết hợp với đánh giá Kế Hoạch Tổng Thể Bốn Năm, Thành Phố đã đánh giá mức
tăng trưởng việc làm và xu hướng thị trường tại San Jose để xác định các khu vực có khả năng đáp
ứng mức tăng trưởng việc làm nhất trong thập kỷ tiếp theo. Bắc San Jose phù hợp để đáp ứng nền sản
xuất tiên tiến và công nghệ cao / R&D; Nam San Jose (phía Tây của Quốc Lộ 101) có vị thế tốt hơn
để thu hút phát triển và kho hàng mới có quy mô lớn; trong khi phía Đông San Jose (phía đông của
Quốc Lộ 101) có thị trường công nghiệp và R&D hạn chế. Đã xác định được các cơ hội phát triển ở
phía Tây San Jose và Trung San Jose. Trong các khu vực ngoại vi, bao gồm Thung Lũng Bắc Coyote
và Khu Công Nghiệp Evergreen, thời gian và tính chất của mô hình phát triển trong tương lai vẫn còn
chưa chắc chắn do những hạn chế về địa điểm và hạ tầng cơ sở cũng như sự thiếu quan tâm đến người
dùng thương mại tư nhân.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Nhu Cầu Nhà Ở và Thay Đổi Nhân Khẩu Học,” nằm trong tiểu đoạn “các Vấn Đề
Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong đoạn “Bối Cảnh và các Vấn Đề Chính trong Kế
Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040,
được tu chính án như sau:
Nhu Cầu Nhà Ở và Thay Đổi Nhân Khẩu Học
Thành Phố San Jose duy trì cam kết đáp ứng các nghĩa vụ nhà ở trong khu vực bằng cách cung cấp
khả năng để hỗ trợ sản xuất nhằm cung cấp đầy đủ nhà ở chất lượng cao và giá cả phải chăng. Thành
Phố San Jose cũng cam kết tạo ra chất lượng cuộc sống cao nhất cho cư dân hiện tại và cư dân trong
tương lai bằng cách tạo điều kiện cho việc sản xuất các căn nhà chất lượng có giá cả phù hợp với tất
cả các đối tượng. Vì San Jose chuẩn bị cho sự tăng trưởng dân số đáng kể trong vòng 30 năm tới, nên
San Jose đã đạt đến một điểm mốc trong lịch sử của mình khi không còn khả năng đạt được hoặc
mong muốn đáp ứng được nhu cầu nhà ở mới thông qua việc mở rộng ra bên ngoài vào các khu ngoại
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ô hoặc phát triển công trình lấp chỗ trống với mật độ thấp hơn trong phạm vi Thành Phố. Một trong
hai loại hình phát triển sẽ có những tác động khá tiêu cực đến môi trường và tài khóa của Thành Phố,
điều này sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống do giảm mức độ phục vụ của đô thị và môi trường tự
nhiên bị suy thoái. Ngoài ra, các dự án nhân khẩu học cùng với sự thay đổi sở thích và các giá trị văn
hoá hướng tới nhu cầu ngày càng tăng về mật độ cao, mục đích sử dụng phức hợp, môi trường sống
đô thị, tương tự như ở các thành phố lớn khác. Khi Thành Phố phát triển đến năm 2040, phân khúc
tăng trưởng dân số lớn nhất sẽ là những người cao tuổi trên 65 tuổi do các thế hệ sinh ra ở thời kỳ
bùng nổ dân số và con cái của họ, và nhóm tuổi 20-34 gồm có lực lượng lao động có trình độ học vấn
và có tính linh động cao được thu hút đến những nơi có chất lượng. Cả hai nhóm này càng ngày càng
có giá trị cao khi tiếp cận các khu đô thị sôi động mà cung cấp việc làm, dịch vụ, mua sắm và tiện
nghi như là một yếu tố thiết yếu trong việc lựa chọn nơi sinh sống. Tập trung vào tăng trưởng nhà ở
mới trong các môi trường đô thị như vậy sẽ mang lại những lợi ích đáng kể về mặt môi trường và xã
hội bằng cách thúc đẩy việc sử dụng phương tiện chuyên chở, tạo cơ hội cho hoạt động đi xe đạp và
người đi bộ tăng lên và thúc đẩy môi trường xây dựng sống động, đặc trưng bởi sự đa dạng của con
người, mục đích sử dụng và địa điểm. Ngoài nhà ở đô thị, cách tiếp cận tổng thể cho nhà ở dành cho
người cao tuổi bao gồm các lựa chọn ở khu ngoại ô với mật độ thấp và trung bình, đặc biệt là khi mới
xây tại các cộng đồng dành cho người cao tuổi đã được quy hoạch hiệu quả với hàng loạt các tiện
nghi phục vụ người cao tuổi như không gian mở, các tuyến đường và các trung tâm giải trí. Người
cao tuổi đặc biệt không được phục vụ đầy đủ chu đáo ở một vài khu của Quận Santa Clara, bao gồm
Đông San Jose, và Trung Tâm Thành Phố San Jose. Do đó, nhà ở bổ sung dành cho người cao tuổi
được thiết kế để cung cấp các tiện nghi đặc biệt quan trọng cho các nhóm tuổi già, bao gồm cựu chiến
binh, có thể được cung cấp qua việc thông qua và thực hiện Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi, như được cung cấp trong Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm (“Cân Bằng Tỷ Lệ Việc Làm-Nhà Ở”),” nằm
trong tiểu đoạn “Các Vấn Đề Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” của đoạn “Bối Cảnh và
Các Vấn Đề Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040, được tu chính án như sau:
Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm (“Cân Bằng Tỷ Lệ Việc Làm-Nhà Ở”)
Ý nghĩa của tỷ lệ “Việc Làm / Người Dân Có Viêc Làm” (J / ER) là một chủ đề thảo luận nổi bật
trong suốt quy trình Hình Dung. Do đã xác định được nhu cầu đối với các dịch vụ của Thành Phố
phát sinh do sự tăng trưởng nhà ở, tiền thu thuế liên quan đến các mục đích sử dụng tạo việc làm và
bằng chứng cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa cân bằng tỷ lệ việc làm-nhà ở và tình trạng tài khóa
của thành phố, Lực Lượng Đặc Nhiệm ủng hộ mạnh mẽ việc cập nhật Kế Hoạch Tổng Thể để tăng tỷ
lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm ở mức tối thiểu là 1.0 (tương đương với một công việc ở
San Jose trên mỗi người dân có việc làm ở San Jose) như là một cách để giúp giải quyết một số thiếu
hụt về tài khóa hiện có của Thành Phố. Cuộc tranh luận giữa Lực Lượng Đặc Nhiệm thường đi theo
hai chủ đề, trong đó một số người ủng hộ cho Kế Hoạch Tổng Thể với khả năng tăng trưởng việc làm
và nhà cho rằng nếu thực hiện sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn so với số người dân có việc làm (ví dụ, tỷ
lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm lớn hơn 1.0) còn những người ủng hộ cho Kế Hoạch Tổng
Thể với khả năng tăng trưởng việc làm và nhà ở có thể dẫn đến mức cân bằng tổng thể (ví dụ, tỷ lệ
Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm bằng 1.0).
Mặc dù Thành Phố có tỷ lệ J / ER là 0.8 trong năm 2011, Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020 trước
đây có khả năng tương đương với tỷ lệ 1.1 Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm do các hành động
nhằm tăng cường khả năng của Hội Đồng tại Bắc San Jose và Trung Tâm Thành Phố trong năm 2005.
Vào thời điểm thông qua, Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020 chỉ có khả năng tương đương với 0.8,
bởi tỷ lệ 1.0 được xem là không thể đạt được; các Kế Hoạch Tổng Thể trước đó (Phạm Vi 2000 và Kế
Hoạch Tổng Thể 1975) đã đặt mục tiêu đạt được là 1.0.
Theo đuổi tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm lớn hơn 1.0 nhằm đạt được hai mục đích quan
trọng. Thứ nhất, theo cơ cấu thuế hiện tại của California, việc nhận ra tỷ lệ việc làm (và bán lẻ) trên
mỗi cư dân cao hơn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài khóa của Thành Phố, mà hiện được coi là vấn đề
cấp bách. Các thành phố của Quận Santa Clara có tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm cao
thường có nhiều thu nhập hơn để cung cấp cho các dịch vụ của thành phố. Các thành viên của Lực
Lượng Đặc Nhiệm lưu ý rằng San Jose chịu gánh nặng lớn do mức tăng trưởng nhà ở dự kiến mất cân
đối của Quận và bày tỏ niềm tin rằng San Jose sẽ đảo ngược xu hướng đó.
Mục tiêu thứ hai là chuyển đổi San Jose từ một cộng đồng “chỉ dành để ở” thuộc vùng ngoại ô trở
thành trung tâm có nhiều việc làm cho Vùng Vịnh với các khu phố đáng sống. Trước đây, các thành
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phố lớn có ảnh hưởng lớn và nổi bật bởi vai trò của thành phố trong nền kinh tế địa phương. Trong
thời gian gần đây San Jose là thành phố lớn duy nhất cung cấp nhân công nhiều hơn lượng lao động
đến hàng ngày. (Dựa trên số liệu Kiểm Kê Dân Số năm 2000 của 29 thành phố thuộc Hoa Kỳ có dân
số thường trú từ 500,000 người trở lên, San Jose đứng cuối cùng trong tỷ lệ J / ER và là thành phố
duy nhất có số việc làm ít hơn số người dân có việc làm.) Bằng cách lên kế hoạch để có nhiều việc
làm hơn và mức tăng trưởng nhà ở ít hơn, cập nhật Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 là
một cơ hội quan trọng để San Jose tự xác định rõ bản thân mình là một thành phố và lên kế hoạch cho
sự bền vững tài khóa và đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế khu vực.
Hỗ trợ phân tích lý luận cho việc xem xét tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm “cao” là hạ tầng
cơ sở giao thông dự kiến trong khu vực mà có thể được kỳ vọng trong khung thời gian thực hiện Kế
Hoạch Tổng Thể. Với một phi trường “đô thị” mới, BART, và Hỏa Xa Cao Tốc, San Jose sẽ có hạ
tầng cơ sở giao thông để trở thành vị trí hấp dẫn hơn để mọi người tìm kiếm việc làm và cho phép
San Jose chuyển sang “tiếp nhận” nhân công. Việc tập trung hơn nữa để tăng thêm nhiều việc làm
trong khu vực, San Jose sẽ hỗ trợ dự án đầu tư hiện có của khu vực vào hệ thống chuyên chở và các
hạ tầng cơ sở giao thông khác, được cho là đã được thiết kế với kỳ vọng rằng San Jose sẽ trở thành
trung tâm việc làm của khu vực.
Có thể dự kiến Tỷ lệ Việc Làm / Người Dân Có Việc Làm bằng cách gia tăng mức tăng trưởng việc
làm trong Kế Hoạch Tổng Thể hoặc giảm mức tăng trưởng nhà ở. Những người ủng hộ việc cung cấp
đủ năng lực để đáp ứng tăng trưởng nhà ở dự kiến cho rằng cần cung cấp nhà ở phù hợp và giá phải
chăng để hỗ trợ tăng trưởng việc làm, hỗ trợ sự tăng trưởng dân số liên tục của Thành Phố và để hỗ
trợ nền kinh tế khu vực. Để đạt được cân bằng tỉ lệ việc làm / nhà ở trong các trường hợp mà mức
cung ứng nhà ở lớn đòi hỏi phải có vô cùng nhiều việc làm, vượt xa nhu cầu theo dự kiến của chuyên
gia nhân khẩu, làm tăng mối quan ngại rằng những việc làm này có thể không khả thi. Cũng có những
rủi ro đáng kể rằng phát triển nhà ở có thể phát triển theo khả năng sẵn có trong khi sự phát triển về
việc làm vẫn chưa thực hiện được, dẫn đến tỷ lệ J / ER thấp hơn đáng kể. Việc đưa kế hoạch phân giai
đoạn vào Kế Hoạch Tổng Thể mà qua đó giúp kết nối tính sẵn có của nhà ở với việc phát triển việc
làm hy vọng sẽ khắc phục được mối quan ngại này. Ngược lại, các trường hợp đạt được tỷ lệ J / ER
cao bằng cách giảm mức nhà ở có thể gián tiếp cản trở sự tăng trưởng việc làm bằng cách cung cấp
thiếu nhà ở giá phải chăng mà người tuyển dụng lao động muốn dành cho nhân viên của họ.
Một số thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm ủng hộ việc lập kế hoạch để có tỷ lệ Việc Làm / Người
Dân Có Việc Làm là 1.0 với mục tiêu giảm các tác động môi sinh có thể xảy ra. Bằng cách thúc đẩy
tạo ra một cộng đồng cân bằng hơn, nơi cung cấp cơ hội cho người dân sinh sống và làm việc trong
cùng một thành phố, thấy rằng các tác động từ giao thông sẽ giảm đi khi so sánh với trường hợp
không cân bằng và người dân có thể cảm thấy gắn kết hơn với cộng đồng của họ.
Lực Lượng Đặc Nhiệm thường xuyên tranh luận về khả năng đạt được mức cung ứng nhà ở và việc
làm theo đề xuất trong các trường hợp tăng trưởng khác nhau, hỏi về các xu hướng phát triển nhà ở và
việc làm gần đây để so sánh. Các thành viên của Lực Lượng Đặc Nhiệm cũng tranh luận về việc liệu
có thể đạt được tăng trưởng việc làm khi không có tăng trưởng nhà ở tương ứng không. Lực Lượng
Đặc Nhiệm đã ủng hộ tầm nhìn của San Jose là đạt được tính bền vững về tài khóa và thành phố hàng
đầu thế giới, và đồng ý rằng San Jose cần cố gắng cải thiện tỷ lệ J / ER lên ít nhât là 1.0, và cuối cùng
đạt được tỷ lệ J / ER là 1.3 để giúp đạt được tầm nhìn này.
Trong suốt quy trình Đánh Giá Chính năm 2015, Hội Đồng Thành Phố đã chỉ đạo Lực Lượng Đặc
Nhiệm đặt ra một tỷ lệ J / ER dễ đạt được hơn. Là một phần trong quy trình Đánh Giá Chính này, Lực
Lượng Đặc Nhiệm đã đề xuất tỷ lệ J / ER là 1.1 việc làm / người dân có việc làm để tạo ra một mục tiêu
việc làm dễ đạt được hơn trong khi vẫn duy trì nguyên tắc đặt công việc lên hàng đầu của Kế Hoạch
Tổng Thể, theo đây thay đổi mục tiêu tỷ lệ J / ER từ 1.3/1 thành 1.1/1 trong Kế Hoạch Tổng Thể.
Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đã bổ sung thêm các mục tiêu và chính sách
vào Kế Hoạch Tổng Thể về tầm quan trọng của việc phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu của
người cao tuổi và cựu chiến binh. Đáng lưu ý là nhiều người cao tuổi không đi làm; các nghiên
cứu và báo cáo đã chỉ ra rằng dưới 25 phần trăm người cao tuổi ở Quận Santa Clara đã có việc làm
vào năm 2010, và gần một nửa số cựu chiến binh sống trong Quận có độ tuổi từ 65 trở lên. Do tỷ
lệ làm việc ở người cao tuổi thấp, nên việc bổ sung nhà ở để phục vụ người cao tuổi mà không cần
thêm việc làm là phù hợp với chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể để duy trì tỷ lệ J / ER là 1.1/1.
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Tiểu đoạn có tiêu đề “Bất Động Sản Công Nghiệp Khuôn Viên Evergreen” thuộc tiểu đoạn “Các Vấn Đề
Chính trong Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040” của đoạn “Bối Cảnh và các Vấn Đề Chính trong Kế
Hoạch Hình Dung San Jose 2040” trong Chương 1 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040,
được tu chính án như sau:
Bất Động Sản Công Nghiệp Khuôn Viên Evergreen
Khi kết thúc quy trình Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills, Hội Đồng Thành Phố đã đề cập
đến những thay đổi về sử dụng đất có thể có trong khu vực Evergreen đối với bản cập nhật Kế Hoạch
Tổng Thể Hình Dung. Lực Lượng Đặc Nhiệm trong Kế Hoạch Hình Dung đã thảo luận về khả năng
chuyển đổi bất động sản Công Nghiệp Khuôn Viên Evergreen sang mục đích nhà ở theo yêu cầu của
chủ nhân bất động sản. Kết luận rằng Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 cần duy trì các
bất động sản để sử dụng cho mục đích tạo việc làm, cần duy trì chỉ định về địa điểm này theo Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2020. Một phần lớn mức tăng trưởng việc làm hiện có của
Thành Phố được lên kế hoạch cho các khu đất xây tòa nhà văn phòng cao tầng và trung bình. Dựa vào
nhu cầu về khu đất tạo việc làm để đáp ứng được mức tăng trưởng việc làm dự kiến và đặc biệt, cung
cấp đất để đáp ứng nhu cầu dự kiến về sử dụng đất cho mục đích công nghiệp, cho các tòa nhà văn
phòng thấp tầng và mục đích sử dụng đất để thực hiện R&D, cần phải duy trì mức tăng trưởng việc
làm hiện đang được lên kế hoạch cho khu vực này. Đồng thời, việc bổ sung mức tăng trưởng nhà ở
đối với bất động sản Công Nghiệp Khuôn Viên sẽ không đẩy nhanh được các mục tiêu của Kế Hoạch
Tổng Thể Hình Dung bởi địa điểm này thiếu hệ thống tiếp cận đến các phương tiện chuyên chở, là địa
điểm không phù hợp để sử dụng phức hợp hoặc phát triển mạnh mẽ hơn, dễ đi bộ hơn và không phải
là một địa điểm khả thi cho khu phố mới hỗ trợ các mục đích sử dụng thương mại. Sau đó, một phần
của khu Công Nghiệp Khuôn Viên Evergreen được xác định là vị trí phù hợp giúp giải quyết nhu cầu
về nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố. Các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040, theo tu chính án bởi Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của
Evergreen, phản ánh tầm quan trọng của việc cung cấp nhà ở cho người cao tuổi và cựu chiến binh.
Nhận thức được nhu cầu về nhà ở cho người cao tuổi và tình trạng thiếu nhu cầu sử dụng công nghiệp
ở các khu vực ngoại vi như Evergreen, Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đã bổ
sung Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi vào Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 và đã chỉ định khu vực rộng khoảng 200 mẫu ở Evergreen làm Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi. Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi ở địa điểm này duy trì sự bố trí
cơ bản của Khu Công Nghiệp, nhưng cũng cho phép phát triển nhà ở cho người cao tuổi phụ thuộc
theo Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen. Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi này cũng duy trì khả năng tạo việc làm của khu vực Kế Hoạch Cụ Thể để sử
dụng ở Evergreen hoặc bất cứ nơi nào khác trong Thành Phố.
B.

Sửa đổi Chương 2, tiêu đề “Cộng Đồng Thịnh Vượng”.

Chương 2, tiêu đề “Cộng Đồng Thịnh Vượng” của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính
án như sau:
Chính sách IE-1.1, nằm trong tiểu đoạn “Kinh Doanh và Sử Dụng Đất” thuộc mục “Nền Kinh Tế Đa
Dạng và Đổi Mới” trong Chương 2 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án
như sau:
IE-1.1

Để duy trì khả năng đất cho các mục đích tạo việc làm ở San Jose, bảo vệ và cải thiện số
lượng và chất lượng của tất cả các khu đất được chỉ định riêng để sử dụng vì mục đích
công nghiệp, đặc biệt là những khu đất dễ bị chuyển đổi sang mục đích sử dụng không
tạo việc làm, ngoại trừ khu được Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho
phép.

Chính sách FS-4.2, nằm trong tiểu đoạn “Tăng Cường Sử Dụng Đất Mang Lại Lợi Ích Tài Khóa” thuộc
đoạn “Bền Vững Tài Khóa” trong Chương 2 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu
chính án như sau:
FS-4.2

Duy trì, tăng cường và phát triển các khu đất tạo việc làm trong các khu vực tạo việc
làm chính đã xác định (Thung Lũng Bắc Coyote, Khu Kinh Doanh Quốc Tế Berryessa,
các khu công nghiệp East Gish và Mabury, khu công nghiệp Evergreen, Khu Dự Án
Tái Phát Triển Edenvale và Khu Dự Án Tái Phát Triển Hành Lang Monterey) với mục
đích sử dụng tạo việc làm hoặc trong các khu vực đã phát triển chiếu theo Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, nhà ở cho người cao tuổi. Bảo vệ các mục đích
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sử dụng tạo việc làm hiện tại trong những khu vực này khỏi các mục đích sử dụng không
tạo việc làm có khả năng không tương thích.
C.

Sửa đổi Chương 4, có tiêu đề “Chất Lượng Cuộc Sống”.

Chương 4, có tiêu đề “Chất Lượng Cuộc Sống” của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu
chính án như sau:
Chính sách CD-2.7, nằm trong tiểu đoạn “Thiết Kế Thành Phố Tổng Thể” thuộc đoạn “Thiết Kế Cộng
Đồng” trong Chương 4 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
CD-2.7

Thiết kế các đường phố riêng trông giống và hoạt động giống như đường phố công cộng.
Bao gồm cây cối và vỉa hè đường phố, và, ngoại trừ các khu vực đã phát triển chiếu theo
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cấm các cộng đồng có đường bao hạn
chế khả năng kết nối. Tăng cường an ninh ở phía ngoài tòa nhà thay vì ở ngoài đường phố.

Chính sách CD-2.10, nằm trong tiểu đoạn “Thiết Kế Thành Phố Tổng Thể” thuộc đoạn “Thiết Kế Cộng
Đồng” trong Chương 4 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
CD-2.10

Công nhận chỉ có diện tích đất hữu hạn để phát triển và mật độ hỗ trợ khả năng bán lẻ và
số hành khách đi phương tiện chuyên chở. Sử dụng các quy định về sử dụng đất để yêu
cầu phát triển nhỏ gọn, có mức ảnh hưởng thấp mà sử dụng một cách hiệu quả đất được
quy hoạch để tăng trưởng, đặc biệt để phát triển nhà ở có khuynh hướng lâu dài. Kiên
quyết ngăn cản các loại sản phẩm nhà ở tách biệt theo lô nhỏ và gia đình đơn lẻ trong
Khu Vực Tăng Trưởng. Trong các khu vực đã phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, các loại sản phẩm nhà ở tách biệt theo lô nhỏ và gia đình
đơn lẻ có thể thích hợp.

Chính sách CD-3.4, nằm trong tiểu đoạn “Thiết Kế Thành Phố Tổng Thể” thuộc đoạn “Thiết Kế
Cộng Đồng” trong Chương 4 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án
như sau:
CD-3.4

Khuyến khích các điểm kết nối tiếp cận chéo cho người đi bộ giữa các bất động sản liền
kề và yêu cầu điểm kết nối cho người đi bộ và xe đạp kết nối với đường phố và các
không gian công cộng khác, có chú ý và ưu tiên đặc biệt cho việc tạo khả năng tiếp cận
thuận tiện tới các phương tiện chuyên chở. Ngoại trừ các khu vực đã phát triển chiếu theo
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cCung cấp các điểm kết nối dành cho
người đi bộ và xe cộ với phần đất nhượng quyền tiếp cận chéo nằm trong và giữa những
công trình phát triển mới và hiện có để khuyến khích đi bộ và giảm thiểu tắc nghẽn bởi
các bãi đậu xe và đoạn đường nối ngang lề đường.

Chính sách CD-3.7, nằm trong tiểu đoạn “Thiết Kế Thành Phố Tổng Thể” thuộc đoạn “Thiết Kế
Cộng Đồng” trong Chương 4 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án
như sau:
CD-3.7

Khuyến khích phát triển để tối đa hóa các điểm kết nối dành cho người đi bộ, xe đạp
và xe cộ với các khu phố và các cơ sở cộng đồng lân cận hiện có và dự kiến có. Sử
dụng các phố cụt chỉ khi hiện hoặc sẽ không có lựa chọn nào để kết nối khu vực này
với khu vực khác, hoặc nếu thiết kế như vậy sẽ giúp tránh phát triển thêm đến các khu
vực không theo kế hoạch, hoặc nếu thích hợp trong các khu vực đã phát triển chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.

Các Mục Tiêu và Chính Sách mới sau đây được bổ sung vào cuối đoạn “Nhà Ở” trong Chương 4 của Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 như sau:
Mục Tiêu H-5 Nhà Ở–Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
Tăng cường, bảo vệ và cải thiện lượng nhà ở của San Jose để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.
Chính Sách–Nhà Ở–Người Cao Tuổi
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H-5.1

Hỗ trợ chương trình phát triển cung cấp các lựa chọn nhà ở cho người cao tuổi để người
cao tuổi có thể tìm được nhà ở thích hợp để thuê hoặc mua.

H-5.2

Khuyến khích xây dựng một loạt các loại nhà ở dành cho người cao tuổi, bao gồm nhà để
sinh hoạt chung và độc lập, sinh hoạt có trợ giúp, chăm sóc cho người bị suy giảm trí
nhớ, và các cơ sở chăm sóc và ban quản lý nhà ở khác.

H-5.3

Khuyến khích xây dựng những khu nhà ở và cơ sở chăm sóc giá cả phải chăng để nuôi
dưỡng người già trong cộng đồng.

H-5.4

Nhà ở cho người cao tuổi đã được xây dựng trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi sẽ không tính vào khả năng tăng trưởng cho 120.000 đơn nguyên nhà ở
mới trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040.

H-5.5

Các kế hoạch cụ thể đã thông qua chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi không được chỉ định là Khu Vực Tăng Trưởng nhà ở trong Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040.

Hành Động–Nhà Ở–Người Cao Tuổi
H-5.6

Xác định các tiêu chí và địa điểm trong Thành Phố phù hợp với các chương trình phát
triển nhà ở cho người cao tuổi, bao gồm các địa điểm phù hợp với Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.

Mục tiêu H-6 Nhà Ở–Nhà Ở cho Cựu Chiến Binh
Tăng cường, bảo vệ và cải thiện lượng nhà ở của San Jose để giải quyết nhu cầu của cựu chiến binh.
Chính Sách–Nhà Ở–Cựu Chiến Binh
H-6.1

Hỗ trợ chương trình phát triển cung cấp các lựa chọn nhà ở cho phép cựu chiến binh tìm
được nhà ở thích hợp để thuê hoặc mua.

H-6.2

Khuyến khích xây dựng một loạt các loại nhà cho cựu chiến binh và gia đình của họ cho
phép cựu chiến binh và gia đình quân nhân tái hòa nhập vào cộng đồng.

H-6.3

Khuyến khích cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho cựu chiến binh.

Hành Động–Nhà Ở–Cựu Chiến Binh
H-6.4
D.

Tiếp tục hợp tác với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương và các tổ chức phi
lợi nhuận để tìm hiểu các lựa chọn cung cấp nhà ở cho cựu chiến binh.

Sửa đổi Chương 5, tiêu đề “Thành Phố Liên Kết”.

Chương 5, tiêu đề “Thành Phố Liên Kết” của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án
như sau:
Phần giới thiệu Chương 5 Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
Sử dụng đất và giao thông gắn bó chặt chẽ với nhau, vì các mô hình sử dụng đất tạo ra nhu cầu đi lại
cụ thể. Phát triển nhỏ gọn, với mục đích sử dụng phức hợp làm giảm khoảng cách đi lại, khuyến
khích các phương thức vận chuyển chủ động, đóng góp vào cộng đồng lành mạnh, và giảm phát thải
khí nhà kính. Tính chất liền kề của hầu hết các Khu Vực Tăng Trưởng đã được xác định và các
phương tiện chuyên chở cũng thể hiện mối ràng buộc chặt chẽ giữa sử dụng đất và giao thông.
Như đã được nêu chi tiết trong các chương trước của Kế Hoạch này, gốc rễ của San Jose là thuộc về
nông nghiệp. Trong lúc Thành Phố phát triển và lớn mạnh, phần lớn diện tích đất đã được dành cho
các mục đích sử dụng nhà ở tách biệt cho gia đình đơn lẻ. Điều kiện tự nhiên đã ảnh hưởng đến các
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mô hình phát triển ở đây, với nhiều mô hình phát triển nông thôn hơn thường diễn ra ở và lân cận
sườn đồi phía đông và phía nam San Jose và mô hình phát triển chuyên sâu hơn ở đáy Thung Lũng.
Hạ tầng cơ sở giao thông của Thành Phố cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến các mô hình phát triển.
Trong hơn ba thập kỷ qua, San Jose đã thực hiện những chính sách tăng trưởng thông minh. Những
chính sách này thúc đẩy phát triển kinh tế, khôi phục trung tâm thành phố, bảo vệ các khu phố, xây
dựng nhà ở, bảo vệ khu đất trống, liên kết quy hoạch sử dụng đất và giao thông, và chỉ đạo tăng
trưởng đến các khu vực phù hợp. San Jose đã có sự tăng trưởng về việc làm và nhà ở gần các hành
lang chuyên chở, tạo ra các công viên và dịch vụ cho khu phố, và tỷ lệ tội phạm thấp đối với một
thành phố lớn. Một nền tảng chính sách mạnh mẽ, quy hoạch chủ động và hỗ trợ chính trị đã tạo
thành một cộng đồng có chất lượng cuộc sống cao.
Khác với Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020 chỉ thể hiện khả năng linh hoạt đáng kể đối với việc
phát triển nhà ở khắp Thành Phố, chiến lược Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 tập trung
tất cả khả năng tăng trưởng vào các Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định và không để phát triển nhà ở
trên quy mô lớn diễn ra ở các địa điểm khác chưa được phân bổ khả năng tăng trưởng mới hoặc được
chỉ định Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Chiến lược tăng trưởng nhà ở này trực
tiếp hỗ trợ Làng Đô Thị và các Chiến Lược Thiết Kế vì một Cộng Đồng Lành Mạnh.
Sơ Đồ Mạng Giao Thông nêu bật các tuyến đường giao thông trong Thành Phố và xác định các
phương án lựa chọn và ưu tiên theo các tuyến đường khác nhau.
Chương này kết thúc bằng Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông, xác định địa điểm, loại hình và mức độ
tăng trưởng việc làm, nhà ở và sử dụng phức hợp trong khắp Thành Phố.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Chỉ Định Tổng Thể Về Sử Dụng Đất”, nằm trong đoạn “Mô Hình Sơ Đồ Sử Dụng
Đất” trong Chương 5 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
Chỉ Định Tổng Thể Về Sử Dụng Đất
Để thể hiện sức mạnh của Tầm Nhìn, mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể vào Sơ Đồ Sử
Dụng Đất / Giao Thông, và để thúc đẩy quá trình thực hiện thành công Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung, Sơ Đồ này bao gồm một số lượng giới hạn các chỉ định riêng biệt áp dụng cho những địa điểm
củng cố rõ ràng các mục tiêu Hình Dung. Các chỉ định trong Sơ Đồ đặc biệt quan trọng để hỗ trợ
Chiến Lược trong Khu Vực Tăng Trưởng; để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phát triển các Làng Đô Thị
có mục đích sử dụng phức hợp và mật độ cao; và để hạn chế tăng trưởng nhà ở bên ngoài các Khu
Vực Tăng Trưởng đã xác định.
Theo tu chính án, Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 có 2930 chỉ định về sử dụng đất,
bao gồm năm sáu quy định về vùng phủ ngoài. Những chỉ định về sử dụng đất này mang lại khả năng
linh hoạt và cơ hội đáng kể để phát triển các mục đích tạo việc làm theo cả cấu hình sử dụng phức
hợp và cấu hình chuẩn. Chỉ định cũng thường bảo vệ hoặc có thể làm giảm mật độ nhà ở thấp hơn bên
ngoài Khu Vực Tăng Trưởng. mối liên hệ giữa 91 chỉ định về sử dụng đất có trong Kế Hoạch Tổng
Thể San Jose 2020 và 29 chỉ định về sử dụng đất có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 đã được thông qua từ đầu được cung cấp trong Phụ Lục 4.
Chỉ Định về Sử Dụng Đất trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 thường áp dụng cho
toàn bộ khu vực, không phải bất động sản riêng lẻ hay các nhóm bất động sản nhỏ. Một trường hợp
ngoại lệ nổi bật là ở Khu Trường Đại Học xung quanh Đại Học Tiểu Bang San Jose. Phù hợp với Kế
Hoạch Cải Thiện Khu Phố trong Sáng Kiến Khu Phố Mạnh Mẽ của Khu Trường Đại Học, phần lớn
diện tích của Khu Trường Đại Học được chỉ định là Khu Phố Dân Cư để bảo vệ những phần của khu
phố có nhà ở dạng gia đình đơn lẻ; tuy nhiên, những bất động sản đó trong khu phố có nhiều mô
hìnhphát triển nhà ở mật độ cao lâu đời được chỉ định là Nhà Ở Đô Thị để cho phép và khuyến khích
tái phát triển những bất động sản có mô hình phát triển nhà ở mật độ cao mới tương thích với khu phố
xung quanh và nhà ở lân cận dạng gia đình đơn lẻ.
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Tiểu đoạn tiêu đề “Kết Hợp Các Kế Hoạch Cụ Thể”, nằm trong đoạn “Mô Hình Sơ Đồ Sử Dụng Đất”
trong Chương 5 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
Kết Hợp Các Kế Hoạch Cụ Thể
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 và Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông kết hợp sáu
trong số chín Kế Hoạch Cụ Thể hoặc Cộng Đồng Gia Cư Theo Kế Hoạch bao gồm trong Kế Hoạch
Tổng Thể San Jose 2020. Trong số này, các khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể của Midtown,
Jackson-Taylor, và Ga Tamien được phân bổ thêm khả năng tăng trưởng việc làm và nhà ở. Khu Vực
trong Kế Hoạch Cụ Thể của Alviso được phân bổ thêm khả năng tăng trưởng việc làm. Khu Vực
trong Kế Hoạch Cụ Thể của Martha Gardens được phân bổ thêm khả năng tăng trưởng nhà ở. Kế
Hoạch Cụ Thể của Communications Hill được kết hợp vào mà không làm thay đổi khả năng tăng
trưởng. Kế Hoạch Cụ Thể của Rincon South đã được rút lại vì Kế Hoạch Cụ Thể và Kế Hoạch Sử
Dụng Đất đã được thay thế bởi Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông thuộc Kế Hoạch Tổng Thể; tuy
nhiên, những mục tiêu, hướng dẫn, và những thành phần khác của Kế Hoạch Cụ Thể đã được giữ làm
Kế Hoạch Làng Đô Thị để hoàn thành các yêu cầu về Quy Hoạch Làng Đô Thị được nêu trong
chương Thực Hiện của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi của Evergreen, được thông qua bởi sáng kiến, đã được bổ sung vào Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung San Jose 2040. Các Khu Vực của Thành Phố trước đây được đề cập đến thông qua Cộng Đồng
Gia Cư Theo Kế Hoạch của Berryessa, Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen và Kế Hoạch Cụ Thể của
Silver Creek đã được phát triển đầy đủ và có các Khu Phân Vùng Phát Triển Theo Kế Hoạch Chỉ Đạo
cung cấp các tiêu chuẩn phát triển cụ thể và hướng dẫn thiết kế bổ sung; không còn cần thiết phải duy
trì Kế Hoạch Cụ Thể cho những khu vực này. Các chỉ định về Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông
trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung đã được áp dụng trong các khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ
Thể để phù hợp với mức độ khả thi đáp ứng mục tiêu và chính sách của các khu vực đó và sẽ được ưu
tiên hơn Kế Hoạch Sử Dụng Đất của Kế Hoạch Cụ Thể đã được thông qua, trừ trường hợp đối với
các kế hoạch cụ thể đã được thông qua chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi;
nhưng vẫn cần tham chiếu đến Kế Hoạch Cụ Thể để xác định rõ hơn việc sử dụng đất được phép
trong đây.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Ranh Giới Khu Vực Trong Kế Hoạch Cụ Thể”, nằm trong đoạn “Chỉ Định Đặc Biệt
về Sử Dụng Đất và Vùng Phủ Ngoài Khu” thuộc Chương 5 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 được tu chính án như sau:
Ranh Giới Khu Vực Trong Kế Hoạch Cụ Thể
Ranh Giới Khu Vực Trong Kế Hoạch Cụ Thể xác định một khu vực của San Jose mà Thành Phố đã
thông qua Kế Hoạch Cụ Thể hoặc Kế Hoạch Chỉ Đạo. Kế Hoạch Cụ Thể / Kế Hoạch Chỉ Đạo đã
thông qua được kết hợp với Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung là: Kế Hoạch Chỉ Đạo của Alviso; Kế
Hoạch Cụ Thể của Communications Hills, Kế Hoạch Cụ Thể của Jackson-Taylor, Kế Hoạch Cụ Thể
của Midtown, Kế Hoạch Cụ Thể của Martha Gardens và, Kế Hoạch Cụ Thể Khu Vực Ga Tamien, và
Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen. Các chỉ định về Sơ Đồ Sử Dụng
Đất / Giao thông cho những khu vực này điều chỉnh việc sử dụng đất theo cùng cách thức như ở
những nơi khác trong Thành Phố, trong khi Kế Hoạch Cụ Thể cung cấp thêm các chính sách sử dụng
đất bổ sung.
Bởi mọi mô hình tăng trưởng lớn về nhà ở trong Kế Hoạch Hình Dung dự kiến sẽ diễn ra trong các
Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định, (bao gồm các khu vực hiện có nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể, các
khu vực trong Làng Đô Thị, và các khu vực khác có sẵn chính sách sử dụng đất (ví dụ như Trung
Tâm Thành Phố và Bắc San Jose)), và các khu vực được chỉ định trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi, dự kiến không có khu vực mới nào nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể ngoài trong
các khu vực giới hạn có thực hiện chương trình Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
theo một kế hoạch cụ thể.
Quá trình phát triển trong các khu vực trong Kế Hoạch Cụ Thể / Kế Hoạch Chỉ Đạo đã xác định phải
tuân theo tất cả các chính sách hiện hành khác trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Quá trình phát
triển theo các chỉ định cụ thể về sử dụng đất sẽ tuân theo các hướng dẫn thông thường đối với những
chỉ định đó trừ khi có các tiêu chuẩn đặc biệt trong tài liệu của Kế Hoạch Cụ Thể / Kế Hoạch Chỉ
Đạo.
Kế Hoạch Hình Dung San Jose 2040 giữ lại một số Cộng Đồng Theo Kế Hoạch từ Kế Hoạch Tổng
Thể San Jose 2020, như đã nêu ở trên. Kế Hoạch Cụ Thể, các Cộng Đồng Theo Kế Hoạch hoặc
Cộng Đồng Gia Cư Theo Kế Hoạch mà đã được rút lại khi Kế Hoạch Hình Dung được thông qua và
được đưa vào trong đây bao gồm các kế hoạch cho các khu vực Berryessa, Evergreen, Rincon
South và Silver Creek. Các yếu tố trong Kế Hoạch Cụ Thể của Rincon South đã được kết hợp vào
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung dưới dạng Kế Hoạch Làng Đô Thị cho các khu vực trong Làng Đô Thị
tương ứng.
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Tiểu đoạn “Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi” mới sau đây được thêm vào đoạn “Chỉ
Định Đặc Biệt về Sử Dụng Đất và Vùng Phủ Ngoài” của Chương 5 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040 như sau:
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
Các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 thúc đẩy sự phát triển
nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi. Cụ thể, Mục Tiêu H-5 là tăng cường, giữ gìn và cải
thiện lượng nhà ở của San Jose để giải quyết các nhu cầu của người cao tuổi.
Vùng phủ ngoài này cho phép phát triển nhà ở cho người cao tuổi trên đất tạo việc làm thích hợp
chưa được sử dụng đúng mức. Vùng phủ ngoài này cho phép phát triển nhà ở cho người cao tuổi bổ
sung hoặc thay thế cho các mục đích sử dụng phù hợp với các chỉ định cơ bản về sử dụng đất của Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 . Khu đất trong vùng phủ ngoài này cũng có thể được sử
dụng cho khu đất trống, các tuyến đường mòn, các trung tâm giải trí và các tiện nghi phục vụ người
cao tuổi khác hỗ trợ phát triển nhà ở cho người cao tuổi.
Việc phát triển các dự án nhà ở cho người cao tuổi trong vùng phủ ngoài này đòi hỏi phải thông qua
Kế Hoạch Cụ Thể chiếu theo yêu cầu của Bộ Luật Chính Quyền Đoạn 65450 và phần kế tiếp hoặc
các giấy phép hoặc phê chuẩn khác, chẳng hạn như tái phân khu, trong đó xác định các tiêu chuẩn
phát triển cho dự án này. Các vấn đề sử dụng đất cụ thể đối với từng địa điểm, mật độ và tính tương
thích với các mục đích sử dụng kèm theo của địa điểm có thể được giải quyết thông qua Kế Hoạch Cụ
Thể hoặc giấy phép hay phê chuẩn khác.
Ban đầu, vùng phủ ngoài này được áp dụng cho một vị trí. Thành Phố có thể thực hiện nghiên cứu bổ
sung để xác định các vị trí khác thích hợp cho việc áp dụng vùng phủ ngoài này. Vùng phủ ngoài này
chỉ được áp dụng cho các khu đất tạo việc làm chưa sử dụng đúng mức. Việc áp dụng vùng phủ ngoài
này vào các địa điểm bổ sung đòi hỏi phải tu chính án Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông. Các mô
hình phát triển sử dụng vùng phủ ngoài này phải dành cho cư dân là người cao tuổi.
Nhà ở dành cho người cao tuổi được xây dựng trong vùng phủ ngoài này không được tính vào khả
năng tăng trưởng nhà ở cho 120,000 đơn nguyên nhà ở mới có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040. Trong phạm vi đất trong vùng phủ ngoài này được phát triển với nhà ở dành cho
người cao tuổi, khả năng tạo việc làm gắn liền với khu đất đó sẽ được duy trì để Thành Phố tái phân
phối cho các khu đất có nhiều hỗ trợ tăng trưởng việc làm trong thời gian gần. Việc tái phân phối này
có thể diễn ra trong cùng một Khu Vực Tăng Trưởng dưới dạng vùng phủ ngoài hoặc với một hoặc
nhiều Khu Vực Tăng Trưởng khác trong Thành Phố miễn là Khu Vực Tăng Trưởng hiện hoặc sẽ có
đủ khả năng giao thông nhằm đáp ứng các chính sách giao thông của Kế Hoạch Tổng Thể. Như vậy,
việc triển khai vùng phủ ngoài này sẽ không làm giảm khả năng tạo việc làm tổng thể của Thành Phố.
“Sơ Đồ Mạng Lưới Giao Thông” hiện tại trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, một bản sao được
đính kèm theo tài liệu này chỉ cho các mục đích cung cấp thông tin ở trang B-1 của Bản Trình Bày B trong đây
(bản phóng to sơ đồ hiện tại được đính kèm theo tài liệu này chỉ cho mục đích cung cấp thông tin ở trang B-2),
theo đây được tu chính án như đã ấn định ở trang B-3 của Bản Trình Bày B trong đây.
“Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông” trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, một bản sao được đính
kèm theo tài liệu này chỉ cho các mục đích cung cấp thông tin ở trang C-1 của Bản Trình Bày C trong đây (bản
phóng to sơ đồ hiện tại được đính kèm theo tài liệu này cho mục đích cung cấp thông tin ở trang C-2), theo đây
được tu chính án như đã ấn định ở trang C-3 của Bản Trình Bày C trong đây.
E.

Sửa đổi Chương 6, có tiêu đề “Sử Dụng Đất và Giao Thông”.

Chương 6, có tiêu đề “Sử Dụng Đất và Giao Thông” của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu
chính án như sau:
Phần giới thiệu đoạn “Chính Sách Sử Dụng Đất” trong Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040 được tu chính án như sau:
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Chính Sách Sử Dụng Đất
Các Mục Tiêu, Chính Sách, và Hành Động Thực Hiện về Sử Dụng Đất (Chính Sách) chỉ đạo sự phát
triển của Thành Phố và thực hiện Tầm Nhìn Kế Hoạch của Thành Phố. Các Chính Sách Sử Dụng Đất
xác định các mục đích sử dụng thích hợp và không thích hợp ở các khu vực khác nhau của Thành
Phố. Các chính sách bảo vệ sự toàn vẹn của một số khu đất và bổ sung sự linh hoạt cho việc sử dụng
ở những nơi khác.
Để củng cố Đường Biên Xanh / Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị, các Chính Sách Sử Dụng Đất được
chia thành các khu vực đô thị và khu vực phi đô thị. Các Chính Sách Sử Dụng Đất Đô Thị bao gồm
các tiêu chí giúp hỗ trợ thành phố được cân bằng, cũng như giải quyết các mục đích sử dụng đất cụ
thể, như thương mại, công nghiệp, đất ở và sử dụng phức hợp. Các Chính Sách Bảo Tồn Lịch Sử
được bao gồm trong các Chính Sách Sử Dụng Đất Đô Thị. Để cung cấp thêm hướng dẫn, các Chính
Sách Sử Dụng Đất Đô Thị được cung cấp cho khu vực trung tâm thành phố, các khu vực tăng trưởng,
các cơ sở tập trung cộng đồng tư nhân, và nông nghiệp đô thị. Các Chính Sách Sử Dụng Đất Phi Đô
Thị áp dụng đối với nông nghiệp nông thôn và Đường Biên Xanh / Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị.
Các Chính Sách Sử Dụng Đất này cần được đánh giá và xem xét cùng với các bộ chính sách khác
trong tài liệu này.
Nhìn chung, các Chính Sách Sử Dụng Đất của tài liệu này thúc đẩy sự bền vững về tài khóa của
Thành Phố bằng cách bảo vệ đất tạo việc làm, đặc biệt là đất công nghiệp, và bằng cách hỗ trợ tăng
cường tỷ lệ việc làm / người dân có việc làm. Các Chính Sách Sử Dụng Đất này thúc đẩy phát triển
bền vững thân thiện với môi trường bằng cách hạn chế sự tăng triển trên sườn đồi, bảo vệ các khu đất
trống và hướng đến mục tiêu tăng trưởng tại khu Trung Tâm Thành Phố và các khu vực tăng trưởng
khác đã xác định, nơi sự cường hóa sẽ làm gia tăng việc sử dụng phương tiện chuyên chở. Chính Sách
Sử Dụng Đất thúc đẩy hình thành các khu phố an toàn, dễ sống và đầy đủ, nơi mọi hoạt động hàng
ngày có thể được thực hiện trong khoảng đi bộ ngắn.
Chính Sách Sử Dụng Đất cung cấp khả năng linh hoạt đáng kể để kết hợp các mục đích sử dụng, đặc
biệt chú trọng đến việc hỗ trợ cho mục đích sử dụng tạo việc làm. Các mục đích sử dụng cho thương
mại phục vụ trong khu phố được khuyến khích trên toàn Thành Phố, tại các địa điểm gần với cộng
đồng cư dân được phục vụ. Trung Tâm Thành Phố cung cấp tính linh hoạt tối đa trong việc kết hợp
các mục đích sử dụng.
Khác với Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020 cũ chỉ cung cấp khả năng linh hoạt đáng kể cho sự phát
triển nhà ở xuyên khắp Thành Phố Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 tập trung hầu như
tất cả sự tăng trưởng vào các Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định và không để phát triển nhà ở trên
quy mô lớn xảy ra ở những địa điểm khác chưa được phân bổ mức tăng trưởng mới hoặc được chỉ
định Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Trong các Khu Vực Tăng Trưởng, dự kiến
hầu hết mô hình phát triển khu dân cư mới đều diễn ra ở mật độ ít nhất 55 Đơn Nguyên Nhà Ở / Mẫu,
với một số trợ cấp cho các dự án mật độ thấp hơn gồm ít nhất 30 Đơn Nguyên Nhà Ở / Mẫu tại các
mặt bằng với các khu phố gia đình đơn lẻ hiện có. Ngoài ra, một khoản trợ cấp được cấp cho các dự
án nhà ở dành cho người cao tuổi mật độ thấp trong các khu vực được chỉ định với một Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Sự tăng trưởng nhà ở mới bên ngoài Khu Vực Tăng Trưởng
đã xác định hoặc khu vực được chỉ định với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi được
giới hạn cho các dự án công trình lấp chỗ trống nhỏ phù hợp với đặc tính phổ biến của khu phố để
chúng thể hiện một số lượng hạn chế về mức tăng trưởng nhà ở, phù hợp với mục đích chung của Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung để đạt được các mục tiêu cụ thể Toàn Thành Phố đối với sự tăng trưởng
nhà ở và công việc và tỷ lệ J / ER. Phần lớn mức tăng trưởng nhà ở được giới hạn ở các Khu Vực
Tăng Trưởng dự kiến, mỗi khu vực trong số đó sẽ có một lượng đơn nguyên cụ thể có sẵn cho các dự
án phát triển mới, như đã nêu trong Phụ Lục 5. Các bất động sản trống hoặc chưa được sử dụng đúng
mức đã xác định, mà có thể phát triển cho mục đích sử dụng nhà ở tại mật độ phù hợp với các khu
phố lân cận, đã được phân bổ một lượng nhỏ các đơn nguyên nhà ở trong bảng mức tăng trưởng nói
trên.
Chính sách LU-6.1, nằm trong tiểu đoạn “Đất Công Nghiệp” của đoạn “Chính Sách Sử Dụng Đất” trong
Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
LU-6.1

Nghiêm cấm chuyển đổi đất được chỉ định sử dụng cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp
nặng sang các mục đích phi công nghiệp, trừ khi được cho phép chiếu theo Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Nghiêm cấm chuyển các khu đất dùng cho mục
đích công nghiệp và các mục đích công nghiệp và thương mại hỗn hợp sang mục đích sử
dụng không tạo việc làm, trừ khi được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi. Các khu đất đã được Thành Phố mua lại làm công viên công cộng,
các tuyến đường công cộng hoặc khu đất trống công cộng có thể được tái chỉ định từ các
khu đất công nghiệp hoặc phức hợp công nghiệp sang mục đích sử dụng không tạo việc
làm. Trong Trạm BART Five Wounds và các khu vực trong Làng Đô Thị trong Khu Phố
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24th Street, những thay đổi về việc sử dụng đất theo từng giai đoạn, gắn liền với việc
hoàn thành trạm BART dự kiến, có thể bao gồm việc chuyển đổi các khu đất sử dụng cho
Công Nghiệp Nhẹ, Công Nghiệp Nặng hoặc sử dụng cho mục đích tạo việc làm khác
sang sử dụng cho mục đích không tạo việc làm miễn sao là các khu vực trong Làng Đô
Thị vẫn duy trì được khả năng cho tổng số việc làm hiện tại và dự kiến.
Chính Sách LU-6.8, nằm trong tiểu đoạn “Đất Công Nghiệp” thuộc đoạn “Chính Sách Sử Dụng Đất” của
Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
LU-6.8

Dự bị các khu công nghiệp cho các mục đích công nghiệp và hỗ trợ tương thích, hoặc
như được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, đồng
thời thừa nhận rằng các mục đích sử dụng công nghiệp có nhiều loại và hình thức khác
nhau. Cho phép sử dụng cho mục đích phi công nghiệp mà chỉ là ngẫu nhiên và hoàn
toàn tương thích với việc sử dụng cho mục đích công nghiệp chính ở các khu vực dành
riêng cho công nghiệp hoặc được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi. Xem xét cho phép các hoạt động hỗ trợ, phi công nghiệp, chẳng hạn
như bán lẻ các vật liệu được sản xuất hoặc bảo quản tại chỗ.

Chính sách LU-8.1, nằm trong tiểu đoạn “Đất Công Nghiệp” của đoạn “Chính Sách Sử Dụng Đất” trong
Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
LU-8.1

Trong các khu vực được chỉ định cho mục đích sử dụng công nghiệp và thương mại phức
hợp, chỉ cho phép các mục đích sử dụng thương mại tương thích với các mục đích sử
dụng công nghiệp. Các khu vực này nghiêm cấm sử dụng cho mục đích không tạo việc
làm trừ khi được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.

Chính sách LU-9.1, nằm trong tiểu đoạn “Mục Đích Sử Dụng Nhà Ở và Phức Hợp” thuộc đoạn “Chính
Sách Sử Dụng Đất” trong Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính
như sau:
LU-9.1

Tạo nên môi trường thân thiện với người đi bộ bằng cách kết nối phát triển nơi ở mới với
tiện nghi an toàn, tiện lợi, dễ tiếp cận và hài lòng người đi bộ. Ngoại trừ trong các khu
vực được phát triển theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cCung cấp
các kết nối như vậy giữa phát triển mới, khu phố lân cận, điểm truy cập chuyên chở,
trường học, công viên và các khu vực thương mại gần đó. Phù hợp với Chính Sách Giao
Thông TR-2.11, nghiêm cấm phát triển các phố cụt mới, trừ khi đó là phương tiện khả thi
duy nhất để tiếp cận tới một hoặc nhiều khu đất, hoặc cộng đồng có cổng, không cung
cấp các kết nối xe đạp và người đi bộ thông suốt và tiếp cận công khai.

Chính sách LU-10.4, nằm trong tiểu đoạn “Mục Đích Sử Dụng Nhà Ở và Phức Hợp” thuộc đoạn “Chính
Sách Sử Dụng Đất” trong Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính
như sau:
LU-10.4

Trong các khu vực phát triển được xác định, phát triển các dự án làm nhà ở với mật độ đủ
để hỗ trợ bán lẻ tại khu phố trong việc phát triển loại đường phố chính có thể đi bộ.
Trong các khu vực phát triển theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, có
thể cho phép mật độ thấp hơn.

Chính sách TR-2.11, nằm trong tiểu đoạn “Đi Bộ và Đạp Xe Đạp” thuộc đoạn “Chính Sách Giao Thông”
trong Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
TR-2.11

Ngoại trừ trong các khu vực được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi, Nnghiêm cấm mô hình phát triển các phố cụt mới, trừ khi đó là phương
tiện khả thi duy nhất để tiếp cận tới một hoặc nhiều bất động sản, hoặc cộng đồng có
đường bao, không cung cấp các kết nối mà xe đạp và người đi bộ có thể tiếp cận một
cách thông thoáng và công khai. Theo đuổi mô hình phát triển các kết nối mới thông
thoáng dành cho xe đạp và người đi bộ trong các khu phố cụt hiện có nếu có thể được.

Chính sách TR-5.5, nằm trong tiểu đoạn “Lưu Thông Phương Tiện và Số Dặm Phương Tiện Đi Được”
thuộc đoạn “Chính Sách Giao Thông” trong Chương 6 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 được tu chính như sau:
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TR-5.5

F.

Ngoại trừ trong các khu vực được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi, yYêu cầu mô hình phát triển mới, bao gồm các con đường công cộng
hoặc riêng mới, kết nối các con phố này với mạng lưới đường phố công cộng hiện có và
nghiêm cấm việc đóng bao chắn các con phố riêng nhằm mục đích hạn chế công đồng
tiếp cận. Hơn nữa, nếu có thể, yêu cầu mạng lưới đường phố trong một dự án có sẵn,
ngoại trừ trong các khu vực được chỉ định theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi, bao gồm các dãy nhà ngắn tích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ
và xe đạp đi lại.

Tu Chính Án tới Chương 7, có tiêu đề “Thực Hiện”.

Chương 7, có tiêu đề “Thực Hiện” Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
Phần giới thiệu Chương 7 Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 đưa ra nhiều Mục Tiêu và Chính Sách thiết lập tổ chức
về thông tin, phân tích, kết luận, và luận cứ để chỉ dẫn các quyết định trong tương lai của Thành Phố.
Bản quy hoạch tóm lược bổ sung các Mục Tiêu và Chính Sách và cung cấp thêm chỉ dẫn cho việc ra
quyết định của Thành Phố.
Các quy trình của Thành Phố lớn không phụ thuộc vào Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040
đưa ra phương thức chính để thực hiện. Các quy trình thực hiện chính được mô tả trong chương này
gồm những vấn đề liên quan đến việc áp dụng và duy trì tính liên tục, bao gồm việc sử dụng Phạm Vi
Kế Hoạch, quy trình Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Chính và quy trình Đánh Giá Quy Hoạch Tổng
Thể Hàng Năm. Chương này cũng đề cập đến Quy Hoạch Làng, Chương Trình Ngân Sách và Cải Thiện
Tiền Vốn, các quyền sử dụng đất (bao gồm cả giấy phép phân chia vùng và phát triển). Các chương
trình này đều đamg thực hiện hoặc đã được đề xuất, cung cấp phương thức thực hiện các mục tiêu của
Kế Hoạch này.
Việc thực hiện Kế Hoạch Tổng Thể phụ thuộc vào nhiều thứ không chỉ là các biện pháp hành động
hoặc quyết định của mình chính quyền thành phố. Các quyết định và đầu tư liên chính phủ và lãnh vực
tư nhân cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện. Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung được
dự kiến hỗ trợ chức năng điều phối những quyết định ảnh hưởng đến phát triển thực thể tại San Jose.
Một số quyết định liên chính phủ lớn đảm bảo chú ý đến việc tài trợ của Chính Phủ Liên Bang đối với
những khoản trợ cấp dành cho các chương trình tái phát triển, tái phục hồi, bảo tồn và trợ cấp nhà ở;
tài trợ của Chính Phủ Liên Bang cho việc cải tiến Nhà Máy Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước và vùng đến phi
trường; và phần chi phí của Liên Bang trong khoản tài trợ cho giao thông công cộng và trên xa lộ.
Những quyết định này, cùng với các quyết định của Tiểu Bang, khu vực và Quận, ảnh hưởng đến Thành
Phố và người dân trong nhiều lĩnh vực như giao thông, chất lượng không khí, giáo dục, bảo vệ chống
lụt lội, các dịch vụ và cơ sở y tế cũng như trợ cấp lợi xã hội.
Mục Tiêu và Chính Sách Kế Hoạch Tổng Thể được áp dụng trên phạm vi sâu rộng. Thành Phố thường
xuyên cập nhật các văn bản chính sách trợ cấp, như Chiến Lược Kinh Tế, Kế Hoạch Tầm Nhìn Văn Hoá, và
Bản Đồ Xanh (Kế Hoạch Chỉ Đạo đối với Công Viên) nhằm đưa ra nhiều phân tích chuyên sâu hơn và
các biện pháp thực hiện Mục Tiêu và Chính Sách theo Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Khuôn khổ này
cho phép thay đổi các chiến lược để đạt được ý định Kế Hoạch Tổng Thể mà không cần phải sửa đổi
chính Kế Hoạch Tổng Thể. Khi soạn lập hoặc tu chính án các văn bản chính sách trợ cấp, cần phải đánh
giá tuân thủ đúng Mục Tiêu và Chính Sách Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Cách tiếp cận này đảm
bảo sự nhất quán giữa các công cụ triển khai và các mục tiêu chung của Thành phố được nêu trong Mục
Tiêu và Chính Sách Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung.
Nội dung thực hiện chính trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung là Phạm Vi Kế Hoạch, hoặc các giai
đoạn quy hoạch, nhằm quản lý một cách thận trọng mức tăng trưởng dân cư dự kiến của Thành Phố.
Có mức tăng trưởng việc làm đầy đủ vào thời điểm khởi đầu, trong khi mức tăng trưởng nhà ở thường
bị giới hạn về mặt địa lý đối với các Khu Vực Tăng Trưởng được xác định trong Phạm Vi Kế Hoạch
đầu tiên. Là một phần trong công tác Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Chính được tiến hành bốn năm
một lần, Hội Đồng Thành Phố sẽ cân nhắc xem liệu mức cân bằng tỉ lệ việc làm / nhà ở, tính bền vững
về tài khóa và hạ tầng cơ sở có đủ mạnh để chuyển sang Phạm Vi Kế Hoạch tiếp theo hay không. Mỗi
Phạm Vi Kế Hoạch sẽ mở rộng thêm các khu vực địa lý đáp ứng khả năng phát triển dân cư. Một bảng
biểu và bản đồ ở cuối chương này cho thấy năng suất dự kiến của các đơn nguyên nhà ở theo Khu Vực
Tăng Trưởng đã xác định và theo Phạm Vi Kế Hoạch.
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Ngoài công tác Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Chính, quy trình Đánh Giá Kể Hoạch Tổng Thể Hàng
Năm còn đưa ra đánh giá thường niên về các đề xuất địa điểm cụ thể đối với tu chính án có thể có về
nội dung Kế Hoạch Tổng Thể và Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông của những người nộp đơn tư nhân.
Ngoài ra, thỉnh thoảng, các cử tri của Thành Phố có thể tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể thông qua đề
nghị.
Tiến trình Quy Hoạch Làng Đô Thị là phương tiện chính để thực hiện viễn ảnh Mô Hình Thành Phố
“Làng Đô Thị”. Kế Hoạch Làng Đô Thị là điều kiện tiên quyết để phát triển dân cư ở các khu vực trong
Làng Đô Thị, được xác định qua Ranh Giới Khu Vực trong Làng Đô Thị trên Sơ Đồ Sử Dụng Đất /
Giao Thông. Kế Hoạch Làng Đô Thị thiết lập khuôn khổ để đảm bảo rằng mỗi Làng Đô Thị đều phát
triển theo cách thức phù hợp với Mục Tiêu và Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể này. Các Kế Hoạch
Làng Đô Thị xác định mục đích sử dụng, mật độ và kết nối thích hợp trong khu vực trong Làng Đô Thị.
Các kế hoạch này cũng xem xét đến các công viên, trường học, thư viện, không gian mở, cửa hàng bán
lẻ, và các tiện nghi công cộng khác nên được tích hợp ra sao và ở đâu.
Để đánh giá tiến triển đạt được các mục tiêu của Kể Hoạch Tổng Thể này và thông báo về ngân sách
của Thành Phố, các Hành Động Thực Hiện, Biện Pháp Triển Khai Thực Hiện được lồng ghép xuyên
suốt Mục Tiêu và Chính Sách. Hành Động Thực Hiện là các chỉ thị cụ thể để tiếp tục triển khai Mục
Tiêu và Chính Sách. Đây thường là các nhiệm vụ tách biệt, sau khi đã hoàn thành, được xóa bỏ khỏi
nội dung Kế Hoạch Tổng Thể thông qua quy trình Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm và được
quy định trong Phụ Lục 10–Bản Ghi Nhận Các Tu Chính Án về Kế Hoạch Tổng Thể. Biên Pháp Triển
Khai Thực Hiện cung cấp các tiêu chuẩn có thể đo lường cho phép Thành Phố theo dõi tiến trình đạt
được các mục tiêu của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Biện Pháp Triển Khai Thực Hiện được lồng
ghép xuyên suốt tài liệu này. Những nội dung liên quan trực tiếp đến tính bền vững môi trường cũng
được kết hợp trong chương này trong Mục Tiêu IP-4 để thuận tiện cho việc tham khảo.
Xây dựng hạ tầng cơ sở và các cơ sở công cộng là liên kết quan trọng giữa sự phát triển của Thành Phố
và việc thực hiện Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Chương Trình Cải Thiện Tiền Vốn năm năm (CIP)
của San Jose liệt kê từng cải tiến cụ thể và cho biết lịch trình và khoản tài trợ dự kiến cho chương trình.
CIP là công cụ chính liên kết hoạt động đầu tư của Thành Phố với các Mục Tiêu và Chính Sách của Kế
Hoạch Tổng Thể.
Quy trình Đánh Giá Tiến Trình Phát Triển của Thành Phố là quá trình đa khía cạnh liên quan đến nhiều
chương trình của một số ban của Thành Phố. Quy trình này ảnh hưởng trực tiếp nhất đến năng lực của
Thành Phố trong việc thực hiện các mục tiêu và chính sách phát triển cơ bản theo Kế Hoạch Tổng Thể
này. Quy trình Đánh Giá Tiến Trình Phát Triển cũng thực hiện các chỉ định về sử dụng đất như được
trình bày trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông. Gắn kết cộng đồng là một khía cạnh quan trọng
trong quy trình Đánh Giá Phát Triển; có ảnh hưởng đến các khuyến nghị và quyết định.
Lãnh vực tư nhân tài trợ và thực hiện hầu hết dự án phát triển xảy ra trong Thành Phố. Các quyết định
về vị trí và thời gian cụ thể của một dự án phát triển thông thường được lãnh vực tư nhân bắt đầu lên
kế hoạch và, về tổng thể, sẽ tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, Thành Phố đang đóng vai trò ngày càng tích
cực trong việc định hình các quyết định phát triển nhằm cải thiện mối liên hệ giữa phát triển tư nhân
với các cơ sở công cộng, các dịch vụ và lợi ích.
San Jose công nhận tầm quan trọng về kinh tế và tài khóa của việc thúc đẩy sự cân bằng thích hợp giữa
tăng trưởng nhà ở và tăng trưởng việc làm. Tất cả tiến trình phát triển kinh tế và nhà ở đều ảnh hưởng
trực tiếp đến việc đạt được mục tiêu của Chính Sách Kế Hoạch Tổng Thể có 1.1 việc làm đối với mỗi
người lao động có việc làm. Các Mục Tiêu và Chính Sách Thực Hiện trong đoạn này đề cập đến những
cách thức hiệu quả tạo điều kiện tăng trưởng việc làm và nhà ở theo mật độ và địa điểm thích hợp.
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung đưa ra chỉ dẫn phát triển quy hoạch vật thể cho Thành Phố. Chương
Thực Hiện cung cấp các kỹ thuật, chiến lược và phương pháp thực hiện các khuyến nghị của Kế Hoạch
Tổng Thể. Chương này chứa khuôn khổ để chuyển đổi San Jose thành viễn ảnh chúng tôi cùng hướng
đến vào năm 2040.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Phạm Vi Quy Hoạch / Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể” nằm trong đoạn
“Phạm Vi Quy Hoạch / Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể / Đánh Giá Chính” thuộc Chương 7 trong
Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
Phạm Vi Quy Hoạch / Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể
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Phát triển nhà ở theo Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung được dự kiến sẽ triển khai theo các giai đoạn,
còn gọi là các Phạm Vi, nhằm quản lý một cách thận trọng mức dự kiến tăng trưởng nhà ở của
San Jose. Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung xác định vị trí của
tất cả các Khu Vực Tăng Trưởng hiện có trên toàn thành phố từ khung thời gian hiện tại cho đến năm
2040 theo Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Nhiều địa điểm trong số này hiện đang được sử dụng theo
mục đích thương mại. Trong những Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định này, việc tái phát triển bất
động sản chưa được sử dụng đúng mức rất được khuyến khích và được coi là một chiến lược tạo ra
mức phát triển bất động sản phức hợp mạnh mẽ. Tại một số vị trí, Kế Hoạch này kêu gọi chủ yếu phát
triển khu đất dùng để xây dựng khu bán lẻ, khu văn phòng và phi nhà ở để phát triển các trung tâm
việc làm. Ở các khu vực khác dự kiến phát triển các khu nhà ở phức hợp (nhà ở với các mục đích làm
khu bán lẻ và dịch vụ hỗ trợ).
Mô hình phát triển đầy đủ đối với tất cả các Khu Vực Tăng Trưởng toàn thành phố chưa được đề xuất
nên thực hiện đồng thời. Do các yếu tố chính trong Tầm Nhìn cho Kế Hoạch Tổng Thể này là nhằm
đạt được tính bền vững về tài khóa cho Thành phố và cải thiện mức cân bằng tỷ lệ Việc Làm-Nhà Ở,
các đề xuất về kết hợp thương mại, văn phòng và các loại hình phát triển phi nhà ở kết hợp khác có
thể được theo đuổi bất cứ lúc nào, phù hợp với các chỉ định về Sử Dụng Đất hiện có. Tuy nhiên, để
hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở, Kế Hoạch này bao gồm từng Khu Vực Tăng Trưởng và mức phát
triển dự kiến đối với khu vực đó, theo một trong ba (3) Phạm Vi tăng trưởng gia tăng nhờ vậy số
lượng nhà ở mới và nhu cầu cung cấp các dịch vụ dành cho những cư dân mới này của Thành Phố sẽ
tăng dần theo khung thời gian của Kế Hoạch. (Các đơn nguyên nhà ở cũng được trợ cấp chiếu theo
quyền sử dụng đất hiện hành sau khi thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 hoặc
quyền sử dụng đất triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.) Mỗi Phạm Vi tuần
tự xác định thêm các Làng Đô Thị cần được chỉ định vào mô hình phát triển nhà ở sử dụng phức hợp,
phù hợp với khả năng cung cấp hạ tầng cơ sở và dịch vụ của Thành Phố. Các đề xuất phát triển mới
cần hướng đến những Khu Vực Tăng Trưởng trong Thành Phố vốn được hỗ trợ bởi đủ hạ tầng cơ sở
và cơ sở dịch vụ hiện có, đặc biệt là tuyến chuyên chở, hoặc khu vực có kế hoạch bảo đảm đối với các
cơ sở cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng mới.
Nhờ việc thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung, tất cả các Khu Vực Tăng Trưởng có trong Phạm
Vi đầu tiên sẽ được chỉ định trên Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông và được dùng để phát triển nhà ở
và sử dụng phức hợp theo toàn bộ mức đã dự kiến. Ngoài ra, các quyền hiện có đối với việc phát triển
nhà ở và phi nhà ở và các dự án được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Khi Thành Phố phát triển và có mối quan tâm đến việc tạo
ra các cộng đồng gia cư sử dụng mô hình phức hợp trong các Khu Vực Tăng Trưởng, các bước trong
Phạm Vi Quy Hoạch cho Thành Phố cơ hội để đánh giá tiến triển đạt được Tầm Nhìn và mục đích
của Kế Hoạch Tổng Thể trước khi chuyển sang Phạm Vi tiếp theo và mở rộng thêm những Khu Vực
Tăng Trưởng này để phát triển nhà ở chuyên sâu, phức hợp. Việc đánh giá như vậy cần tập trung xem
xét tiến triển thực hiện trong phát triển kinh tế, tình hình tài khóa của Thành Phố và khả năng hỗ trợ
mức tăng trưởng dân số liên tục. Khi các Khu Vực Tăng Trưởng mới được xây dựng nhằm mục đích
phát triển nhà ở sử dụng phức hợp, Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông phải được tu chính án để phản
ánh các chỉ định mới về Sử Dụng Đất.
Chính sách IP-2.8, nằm trong tiểu đoạn “Đánh Giá Chính về Kế Hoạch Tổng Thể” của đoạn “Phạm Vi Quy
Hoạch / Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể/ Đánh Giá Chính” thuộc Chương 7 trong Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
IP-2.8

Cho phép phát triển các đơn nguyên nhà ở theo mật độ và theo hình thức được chấp thuận
về quyền sử dụng đất hiện hành sau khi thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040, (bao gồm mức tăng trưởng theo quy định trong Chiến Lược Trung Tâm Thành Phố,
Chính Sách Phát Triển Khu Vực Bắc San Jose, Chính Sách Phát Triển Evergreen-East
Hills, Kế Hoạch Cụ Thể được thông qua, và mức cung ứng nhà ở tiềm năng từ khối bất
động sản nhà ở được xác định trên Bản Kiểm Kê Tài Sản Đất Trống của Thành Phố) và
theo mật độ và theo hình thức được chấp thuận chiếu theo quyền sử dụng đất thực hiện
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Khi Hội Đồng Thành Phố bắt đầu Phạm
Vi thứ hai theo Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung, các đề xuất mới hoặc sửa đổi về phát triển
các địa điểm đã được phê chuẩn quyền xây nhà trước đây phải phù hợp với Sơ Đồ Sử Dụng
Đất / Giao Thông.
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Chính sách IP-2.9, nằm trong tiểu đoạn “Đánh Giá Chính về Kế Hoạch Tổng Thể” trong đoạn “Phạm Vi
Quy Hoạch / Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể / Đánh Giá Chính” thuộc Chương 7 trong Kế Hoạch
Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính như sau:
IP-2.9

Tập trung mô hình phát triển nhà ở mới vào các Khu Vực Tăng Trưởng được xác định để
thúc đẩy sự chuyển đổi liên kết các khu vực này thành các Làng Đô Thị hoàn chỉnh, ngoại
trừ các dự án được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Cho phép phát triển ngay mọi mức tăng trưởng nhà ở theo dự kiến đối với các Khu Vực
Tăng Trưởng bao gồm trong các Phạm Vi Kế Hoạch hiện tại. Cho phép phát triển ngay các
dự án nhà ở cho người cao tuổi chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi.
Phạm Vi Kế Hoạch

Khu Vực Tăng Trưởng

“Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi” Các dự án nhà ở cho người cao
tuổi chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi không được điều chỉnh
theo Phạm Vi Kế Hoạch

•

Các Khu Vực nằm trong Kế Hoạch Cụ
Thể hoặc các khu vực khác được chỉ
định theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi không bao gồm
trong vùng “Cơ Sở” hoặc Khu Vực
Tăng Trưởng Nhà Ở

“Cơ Sở”
Mức phát triển nhà ở mới không được
điều chỉnh theo các Phạm Vi Kế Hoạch

•
•

Trung Tâm Thành Phố
Các Khu Vực nằm trong Kế Hoạch Cụ
Thể
Chính Sách Phát Triển Khu Vực Bắc
San Jose
Đất Trống / Đất Chưa Được Sử Dụng
Đúng Mức
Các Khu Phố Nhà Ở
Các Quyền Hiện Có
Hành Lang Làng Đô Thị Trung Tâm
Thành Phố (Phố Đông Santa Clara, Đại
Lộ Alum Rock, Phố Tây San Carlos và
The Alameda) và Làng Đô Thị
Berryessa BART

•
•

Phạm Vi 1
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở

•
•
•

Phạm Vi 2
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở

•

Làng Đô Thị BART Five Wounds và
các Làng Đô Thị có Hệ Thống Chuyên
Chở trong Địa Phương (Hiện Có)

Phạm Vi 3
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở

•

Làng Đô Thị thuộc Khu Phố có Hệ
Thống Chuyên Chở trong Địa Phương
(Dự Kiến), có Hành Lang và Trung
Tâm Thương Mại, và các Làng Đô Thị
trong Khu Phố

Chính sách IP-3.3, nằm trong đoạn “Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm và Tính Bền Vững Có
Thể Đo Lường” thuộc Chương 7 trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án
như sau:
IP-3.3

Chỉ xem xét trong quá trình Đánh Giá Hàng Năm bất kỳ đề xuất Tu Chính Án nào do nhóm
tư nhân khởi xướng đối với Kế Hoạch Tổng Thể để sửa đổi Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao
Thông hoặc điều chỉnh sai lệch nhỏ đối với Ranh Giới Khu Vực Tăng Trưởng Đô Thị hoặc
mở rộng Khu Vực Dịch Vụ Đô Thị. Có thể cần sớm cân nhắc tiếp tục xử lý hoặc từ chối
ngoài quy trình Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm đối với các dự án chuyển đổi
khu đất tạo việc làm sang mục đích sử dụng không tạo việc làm (ngoài việc chiếu theo
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi) hoặc các dự án khác về cơ bản không
phù hợp Kế Hoạch Tổng Thể.

Chính sách IP-3.4, nằm trong đoạn “Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm và Tính Bền Vững Có Thể
Đo Lường” thuộc Chương 7 trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như
sau:
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IP-3.4

Duy trì tổng mức tăng trưởng nhà ở theo dự kiến của Thành Phố (120,000 đơn
nguyên nhà ở) là kết quả tích luỹ từ bất kỳ Tu Chính Án nào được phê chuẩn trong
suốt quá trình Đánh Giá Hàng Năm duy nhất; các tu chính án cho phép nhà ở cho
người cao tuổi được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi sẽ không tính tới tổng mức tăng trưởng nhà ở dự kiến của Thành Phố
(120,000 đơn nguyên nhà ở). Các tu chính án có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm,
nhưng không làm giảm tổng mức tăng trưởng việc làm dự kiến của Thành Phố.

Chính sách IP-7.4 nằm trong tiểu đoạn “Kế Hoạch Cụ Thể” của đoạn “Quy Trình Xét Quyền Sử Dụng Đất”
tại Chương 7 Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
IP-7.4

Thường lồng ghép các kế hoạch cụ thể vào Kế Hoạch Tổng Thể như các Cộng Đồng
Gia Cư Được Dự Kiến hoặc Cộng Đồng Theo Dự Kiến hoặc các khu vực Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.

Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 Sơ Đồ “Phạm Vi Kế Hoạch–Làng Đô Thị–Các Khu Vực Tăng
Trưởng Nhà Ở Dự Kiến”, bản sao được đính kèm theo tài liệu chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin ở trang
D-1 của Bản Trình Bày D, theo đây sẽ được tu chính án như đã ấn định trên trang D-2 của Bản Trình Bày D
thuộc tài liệu này.
G.

Các Tu Chính Án đối với Phụ Lục 5, có tiêu đề “Mức Dự Kiến Các Khu Vực Tăng Trưởng theo
Phạm Vi.”

Phụ Lục 5, có tiêu đề “Mức Dự Kiến đối với Khu Vực Tăng Trưởng theo Phạm Vi,” thuộc Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án như sau:
“Bảng: Mức Công Việc và Các Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở theo Phạm Vi Dự Kiến (3 Phạm Vi)”, được
bao gồm trong Phụ Lục 5 Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, theo đây được tu chính án như
đã ấn định trên trang E-1 đến hết E-4 của Bản Trình Bày E thuộc tài liệu này.
Đoạn 4.

Các Tu Chính Án đối với Bộ Luật Thành Phố San Jose.

Các cử tri theo đây tu chính án Bộ Luật Thành Phố San Jose như sau (phần nội dung mới được thêm vào Bộ Luật
Thành Phố được thể hiện dưới dạng văn bản được gạch chân và phần nội dung bị xóa được thể hiện dưới dạng
văn bản bị gạch ngang; phần nội dung được viết chữ thường hoặc viết đậm là phần nội dung Bộ Luật Thành Phố
hiện có và chỉ được cung cấp nhằm mục đích cung cấp thông tin / tham khảo):
Đoạn 5.08.320A (“Miễn Trừ Một Phần Đối Với Dự Án Phát Triển Nhà Ở Để Bán trong Vùng Phủ Ngoài
Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi”) được bổ sung vào Chương 5.08 (“NHÀ Ở PHỔ THÔNG”) của Tiêu
Đề 5 (“NHÀ Ở”) trong Bộ Luật Thành phố San Jose như sau :
5.08.320A Miễn Trừ Một Phần Đối Với Dự Án Phát Triển Nhà Ở Để Bán trong Vùng Phủ Ngoài
Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Chương này sẽ áp dụng cho dự án Phát Triển Nhà trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi ngoại trừ những điều được quy định dưới đây.
A. Đối với dự án Phát Triển Nhà Ở Để Bán trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi, theo quy định tại Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, sẽ được miễn các quy
định tại Đoạn 5.08.400, các tiểu đoạn A và B của Đoạn 5.08.460, Đoạn 5.08.470 (trừ tiểu đoạn
C và E.3) và Mục 5 của Chương này nếu đáp ứng các yêu cầu thay thế sau đây:
1.

Thông qua Kế Hoạch Cụ Thể đối với Phát Triển Nhà Ở và yêu cầu Phát Triển Nhà Ở phải
bao gồm các Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông trên cùng địa điểm dưới hình thức dự án Phát
Triển Nhà Ở và đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
a.

Hai mươi phần trăm (20%) trên tổng số Đơn Nguyên Nhà Ở trong dự án Phát Triển
Nhà Ở có sẵn cho thuê với Giá Nhà Ở Phả Chăng, bao gồm mười bốn phần trăm
(14%) có sẵn cho thuê với Giá Nhà Ở Phả Chăng đối với các Hộ Gia Đình Có Thu
Nhập Trung Bình và sáu phần trăm (6%) có sẵn cho thuê với Giá Nhà Ở Phả Chăng
đối với các Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Rất Thấp; hoặc là
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b.

Hai mươi phần trăm (20%) trên tổng số Đơn Nguyên Nhà Ở trong dự án Phát Triển
Nhà Ở có sẵn để bán với Giá Nhà Ở Phả Chăng đối với những hộ gia đình có thu
nhập không quá một trăm mười phần trăm (110%) so với thu nhập trung bình của
khu vực. Những đơn nguyên nhà ở đó phải được bán cho hộ gia đình có thu nhập
không vượt quá một trăm hai mươi phần trăm (120%) so với thu nhập trung bình
của khu vực;

2.

Chất lượng thiết kế bên ngoài và chất lượng thi công tổng thể của các Đơn Vị Gia Cư Phổ
Thông phải phù hợp với thiết kế bên ngoài của tất cả các đơn nguyên có mức giá thị trường
trong dự án Phát Triển Nhà Ở và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về địa điểm, thiết kế và xây
dựng được nêu trong Tiêu Đề 17 (Tòa Nhà và Xây Dựng) Tiêu Đề 19 (Tiểu Phần), và Tiêu
Đề 20 (Phân Chia Vùng) thuộc bộ luật này, trừ khi có quy định khác trong Kế Hoạch Cụ
Thể đối với dự án Phát Triển Nhà Ở, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ tất cả
các chỉ dẫn thiết kế có trong Kế Hoạch Cụ Thể;

3.

Kế Hoạch Cụ Thể đối với dự án Phát Triển Nhà Ở cần nêu rõ những điều sau đây liên quan
tới các Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông: (i) thời gian xây dựng và (ii) các yêu cầu liên quan đến
(a) vị trí địa lý trong dự án Phát Triển Nhà Ở, (b) bãi đậu xe, (c) các tiện nghi, và (d) diện
tích theo đơn vị feet vuông và số lượng phòng ngủ; và

4.

Vào thời điểm Phê Chuẩn Lần Đầu, người nộp đơn sẽ phải lựa chọn tuân thủ các quy định
của Đoạn 5.08.320A.A.1.a hoặc 5.08.320A.A.1.b. Nếu Kế Hoạch Cụ Thể được phê chuẩn
theo đề nghị, thì “Phê Chuẩn Lần Đầu” theo cách sử dụng trong Chương này đối với dự án
Phát Triển Nhà Ở được ủy quyền theo Kế Hoạch Cụ Thể nghĩa là dự án Phát Triển Nhà Ở
được Thành Phố Phê Chuẩn Lần Đầu sau ngày sáng kiến có hiệu lực.

Chương 18.20 (“KẾ HOẠCH CỤ THỂ) Tiêu Đề 18 (“QUY HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG) trong Bộ Luật Thành
Phố San Jose được tu chính án để bổ sung Đoạn 18.20.010A mới như sau:
18.20.010A-Các Kế Hoạch Cụ Thể về Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi theo
Sáng Kiến.
Bất kể có bất kỳ điều gì trái quy định trong chương này, các yêu cầu của chương này sẽ không áp
dụng đối với bất kỳ kế hoạch cụ thể nào được thông qua theo sáng kiến của công dân thực hiện Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi chiếu theo Kế Hoạch Tổng Thể.
Đoạn 20.10.075 (“Khu Diện Kế Hoạch Cụ Thể”) theo đây được bổ sung vào Chương 20.10 (“CÁC QUY
ĐỊNH CHUNG VÀ KHU PHÂN CHIA VÙNG) Tiêu Đề 20 (“PHÂN CHIA VÙNG”) thuộc Bộ Luật
Thành phố San Jose như sau:
20.10.075–Khu Diện Kế Hoạch Cụ Thể.
A. Khu diện kế hoạch cụ thể được thành lập theo đây là thuộc phân loại khu phân chia vùng của thành
phố. Khu này có thể được gọi là khu vực diện kế hoạch cụ thể hoặc khu diện kế hoạch cụ thể hoặc là
khu diện SP hay khu vực diện SP.
B. Có thể áp dụng dự án khu diện SP đối với phạm vi lãnh thổ thuộc kế hoạch cụ thể đã được thông
qua theo luật tiểu bang điều chỉnh các kế hoạch cụ thể và trong phạm vi áp dụng là theo Chương
18.20.
C. Sau đó, chỉ có thể phát sinh hoạt động phát triển bất động sản được đề cập chiếu theo Giấy Phép
Thực Hiện Kế Hoạch Cụ Thể có hiệu lực đã được ban hành phù hợp với kế hoạch cụ thể áp dụng.
Chương 20.65 (“KHU DIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ–SP”) theo đây được thêm vào Tiêu đề 20
(“PHÂN KHU”) của Bộ Luật Thành Phố San Jose như sau:
Chương 20.65-KHU DIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ-SP
20.65.010-Các điều khoản chung.
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Không tòa nhà, cấu trúc hoặc đất đai nào được sử dụng và không tòa nhà hay cấu trúc nào được điều
chỉnh, mở rộng hoặc thay đổi cấu trúc, hay phá hủy ở bất cứ khu diện SP nào, trừ những khu nào tuân
thủ các quy định được đề cập trong chương này.
20.65.020–Các mục đích sử dụng được phép.
Các mục đích sử dụng được cấp phép, có điều kiện và đặc biệt tại khu diện kế hoạch cụ thể là các
mục đích được quy định trong kế hoạch cụ thể hiện hành.
20.65.030–Các quy định về phát triển.
Mọi hoạt động phát triển trong các khu diện kế hoạch cụ thể về cơ bản phải tuân thủ các quy định về
phát triển đã đề cập trong kế hoạch cụ thể hiện hành.
20.65.040–Tiêu chuẩn hiệu quả.
Mọi hoạt động phát triển tại các khu diện kế hoạch cụ thể về cơ bản phải tuân theo các tiêu chuẩn
hiệu quả sau đây:
A.

Tại khu diện SP, không được phép thực hiện hay cho phép bất kì mục đích sử dụng hay hoạt
động sơ cấp, thứ cấp, ngẫu nhiên hoặc có điều kiện nào liên quan tới đây:
1. Theo cách thức gây ra hoặc dẫn đến hoạt động xả thải gây hại bất kỳ vật liệu thải nào
vào hoặc lên trên đất đai, vào hoặc bên trong bất kỳ hệ thống thoát nước vệ sinh hoặc
thoát nước mưa nào, vào hoặc trong bất kỳ hệ thống nước hoặc vùng nước nào hay vào
bầu khí quyển; hoặc
2. Theo cách thức gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản hoặc theo cách thức nguy hiểm,
gây tai họa hoặc phản cảm vì nguyên nhân xuất phát từ cháy nổ, hoặc các mối nguy vật
chất khác, hoặc do ô nhiễm không khí, mùi, khói, tiếng ồn, bụi bẩn, bức xạ hoặc khói;
hoặc
3. Theo cách thức gây khó chịu cho cộng đồng hoặc cá nhân.

B.

Không giới hạn phạm vi tổng quát của tiểu đoạn trước đó, các tiêu chuẩn cụ thể sau đây sẽ
được áp dụng theo mô tả trong Bảng 20-137 tại một số khu vực của khu kế hoạch phân khu
diện SP, được xác định theo các mục đích sử dụng được phép tại khu vực đó theo kế hoạch cụ
thể hiện hành.
Bảng 20-137

Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Cụ Thể Áp Dụng Tại Một Số Khu Vực Trong Khu Diện SP
Các Mục Đích Sử Dụng Được Phép theo
Kế Hoạch Cụ Thể trong Khu Vực

Các Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Bổ Sung Sẽ Tương
Tự Như:

Khu Đất Trống để Sinh Hoạt Dân Phố
hoặc Tập Thể Dục

Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Cụ Thể đối với các Khu
Phân Chia Vùng cho mục đích Nhà Ở

Thương Mại, Công Cộng và Bán Công
Cộng

Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Cụ Thể đối với các Khu
Phân Chia Vùng cho mục đích Thương Mại

Công Nghiệp

Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Cụ Thể đối với các Khu
Phân Chia Vùng cho mục đích Công Nghiệp

Không Gian Trống Thụ Động

Tiêu Chuẩn Hiệu Quả Cụ Thể đối với Không
Gian Trống và các Khu Phân Chia Vùng cho
mục đích Nông Nghiệp

Mục 8.5 (“GIẤY PHÉP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ”) theo đây được bổ sung vào Chương
20.100 (“VIỆC HÀNH CHÁNH VÀ GIẤY PHÉP”) thuộc Tiêu Đề 20 (“PHÂN KHU”) thuộc Bộ Luật
Thành Phố San Jose như sau:
Mục 8.5–GIẤY PHÉP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ
20.100.990–Giấy Phép Thực Hiện Kế Hoạch Cụ Thể
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A. Các quy định thuộc mục này phải áp dụng để và điều chỉnh việc ban hành các giấy phép thực hiện
kế hoạch cụ thể, thường được gọi là “giấy phép SP” đối với dự án phát triển tại các khu diện kế hoạch
cụ thể đòi hỏi phải có giấy phép thực hiện SP.
B. Kế hoạch cụ thể mà yêu cầu dự án phát triển phải có được giấy phép thực hiện SP phải đáp ứng, ở
mức tối thiểu, tất cả các yêu cầu sau đây:
1.

Khi yêu cầu cần có giấy phép thực hiện SP;

2.

Các cơ quan quản lý thực hiện thủ tục ban đầu và bất kỳ hành động khống tố nào đối với
giấy phép thực hiện SP;

3.

Các kết luận cần thiết để phê chuẩn giấy phép thực hiện SP;

4.

Các thủ tục điều trần và kháng cáo đối với giấy phép thực hiện SP; và

5.

Quá trình tu chính án hoặc điều chỉnh giấy phép thực hiện SP.

C. Giấy phép thực hiện SP đáp ứng các khía cạnh thẩm mỹ và chức năng của dự án phát triển và cũng
có thể là giấy phép sử dụng. Trừ khi có quy định khác trong kế hoạch cụ thể hiện hành này, giấy phép
thực hiện SP phải cấu thành giấy cho phép phát triển và sử dụng độc quyền bắt buộc phải có đối với dự
án phát triển tại các khu diện kế hoạch cụ thể đòi hỏi phải có giấy phép thực hiện SP. Bất kỳ giấy phép
thực hiện SP nào được cấp theo mục này sẽ phải tuân thủ các điều khoản chung trong chương này liên
quan đến giấy cho phép phát triển trừ khi có quy định khác trong kế hoạch cụ thể hiện hành.
Mục 7 (“CÁC KHU DIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ”) theo đây được bổ sung vào Chương 20.120 (“THAY
ĐỔI VÀ TU CHÍNH ÁN PHÂN KHU”) trong Tiêu đề 20 (“PHÂN KHU”) thuộc Bộ Luật Thành Phố
San Jose như sau:
Mục 7–CÁC KHU DIỆN KẾ HOẠCH CỤ THỂ
20.120.600–Khu diện kế hoạch cụ thể.
Quy định trong Bộ Luật Thành Phố về việc thông qua kế hoạch cụ thể cũng sẽ được áp dụng cho việc
chuẩn bị, thông qua và tu chính án bất kỳ khu diện kế hoạch cụ thể nào, trừ khi khu diện kế hoạch cụ
thể được thông qua theo sáng kiến.
Bản Đồ Phân Chia Vùng của Thành Phố San Jose được tu chính án như sau:
“Bản Đồ Phân Chia Vùng Sử Dụng Đất”, được mô tả kèm theo đây chỉ nhằm mục đích cung cấp
thông tin tại trang F-1 của Bản Trình Bày F, theo đây được tu chính án để tái phân khu bất động sản
theo Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen Hills, được thông qua theo Sáng Kiến này, từ “Chương Trình
Phát Triển Nông Nghiệp-Dự Kiến (A (PD))” thành “Kế Hoạch Cụ Thể (SP)”, như đã ấn định tại
trang F-2 của Bản Trình Bày F.
Đoạn 5.

Các Tu Chính Án Đối Với Chính Sách Phát Triển của Evergreen-East Hills.

Các cử tri theo đây tu chính án Chính Sách Phát Triển của Evergreen-East Hills (“EEHDP”) như sau (phần
nội dung mới được thêm vào EEHDP được thể hiện dưới dạng văn bản được gạch chân và phần nội dội dung
bị xóa được thể hiện dưới dạng văn bản bị gạch ngang; phần nội dung được viết chữ thường hoặc viết đậm là
phần nội dung EEHDP hiện có và chỉ được cung cấp nhằm mục đích cung cấp thông tin / tham khảo):
Mục I, có tiêu đề “Sơ Lược Vấn Đề”, theo đó được tu chính án để bổ sung phần nội dung mới dưới đây
vào cuối Mục I như sau:
Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen 2018
Nhận thức được nhu cầu ngày nhiều và càng gia tăng về nhu cầu nhà ở cho người cao tuổi tại Thành
Phố, Sáng Kiến Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đã thiết lập một chương trình để cung cấp
nhà ở cho người cao tuổi trên các khu đất tạo việc làm chưa sử dụng đúng mức. Sáng Kiến đã tu
chính án Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 nhằm bổ sung các Mục Tiêu và Chính Sách
hỗ trợ phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong thành phố và kiến tạo quy định sử dụng đất Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi (“Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi”) mà qua
đó sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cho các địa điểm được chỉ định áp dụng Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi. Sáng Kiến đã bổ sung Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi tới
một địa điểm được chỉ định làm Khu Công Nghiệp trong Khu Vực Diện Chính Sách Phát Triển của
Evergreen-East Hills và ủy quyền cho Thành Phố đánh giá các địa điểm phù hợp khác trong Thành
Phố cho Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
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Sáng Kiến cũng đã tu chính án Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills để làm rõ việc Chính
Sách Phát Triển của Evergreen-East Hills áp dụng như thế nào đối với các dự án nhà ở cho người
cao tuổi chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, làm rõ việc sử dụng mức
phát triển hiện có, và thực hiện các cải biên khác.
Mục III, có tiêu đề “Sử Dụng Đất”, được tu chính án nhằm bổ sung phần nội dung mới sau đây sau
khi tiểu đoạn có tiêu đề “Chính Sách Nhà Ở Giá Phải Chăng” như sau:
CHÍNH SÁCH NHÀ Ở CHO NGƯỜI CAO TUỔI
Phù hợp với Kết Quả Chính Số 5 (xem Phụ Lục A–Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Sử Dụng Đất
và Quy Hoạch Giao Thông), được phát triển thông qua Quy Trình Chiến Lược Tầm Nhìn
Evergreen-East Hills, EEHDP được dự kiến sẽ tạo ra các cơ hội về nhà ở cho nhiều loại hộ gia
đình với định mức thu nhập khác nhau. Hướng Dẫn Thiết Kế và Nguyên Tắc Hướng Dẫn kết hợp
với Phụ Lục B cũng khuyến khích các cơ hội nhà ở dành cho nhiều loại hộ gia đình và mức thu
nhập. Khuyến khích xây dựng một loạt các loại nhà ở dành cho người cao tuổi, bao gồm nhà để
sinh hoạt chung và độc lập, sinh hoạt có trợ giúp, chăm sóc cho người bị suy giảm trí nhớ, và các
cơ sở chăm sóc và ban quản lý nhà ở khác Các đơn nguyên nhà ở cho người cao tuổi và các cơ sở
chăm sóc y tế giá phải chăng để cải thiện sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng cũng được
khuyến khích.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Chính Sách Bán Lẻ”, trong Mục III, có tiêu đề “Sử Dụng Đất”, được tu chính
án như sau:
Theo Kết Quả Chính Số 4 (xem Phụ Lục A–Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Sử Dụng Đất và
Quy Hoạch Giao Thông), được xây dựng thông qua quy trình Chiến Lược Evergreen-East Hills,
EEDHP được thiết kế nhằm thúc đẩy các khu vực thương mại / kinh doanh, sử dụng phức hợp, và
dân cư trở nên sôi động bao gồm thêm nhiều cơ hội dành cho bưu điện, chăm sóc sức khoẻ, giải
trí và các mục đích sử dụng bán lẻ khác. Hướng Dẫn Thiết Kế và Nguyên Tắc Hướng Dẫn kết
hợp với Phụ Lục A, B và C của Chính Sách này cũng khuyến khích phát triển sử dụng phức hợp.
Các dự án hiện đang theo đuổi hơn 35 nguyên đơn nhà ở đủ loại kích cỡ, ngoài các dự án chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khi Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040 phải tuân thủ các nguyên tắc thiết kế cụ thể đối với hoạt động phát triển sử dụng
phức hợp để thúc đẩy cơ hội bán lẻ thành công (xem Phụ Lục C).
Tiểu đoạn có tiêu đề “Mức Phát Triển Hiện Có,” trong Mục III có tiêu đề “Sử Dụng Đất” được tu
chính án như sau:
Mức Phát Triển Hiện Có
Tất cả các khối bất động sản đã thiết lập mức phát triển theo hình thức các tòa nhà hiện có, quyền,
phân bổ giao thông theo chính sách trước đây, hoặc số chuyến đi được chỉ định trong Danh Mục
Chuyến Đi Được Chấp Thuận (ATI) của Thành Phố có thể tái phát triển dựa trên mức lưu lượng
giao thông đã thiết lập. Đối với các khối bất động sản theo hình thức phân bổ dựa trên chính sách
trước đó, mức lưu lượng giao thông của các khối bất động sản này sẽ được xác định từ việc phát
sinh lượng giao thông liên quan (chuyến đi) theo Chính Sách Phát Triển Ban Đầu của Evergreen
theo như đã được tu chính án. Đối với các khối bất động sản có năng lực theo hình thức chuyến đi
được chỉ định trong ATI của Thành Phố, mức lưu lượng giao thông của các khối bất động sản đó
là tổng số các chuyến đi được chỉ định cho bất động sản trong ATI của Thành Phố tại thời điểm
phê chuẩn quyền quy hoạch ban đầu (ví dụ, đầu tiên là tái phân khu, giấy cho phép phát triển, bản
đồ tiểu phần, hoặc hành động tương đương, hoặc trong trường hợp khối bất động sản được phân
khu lại theo sáng kiến, ngày nộp Thông Báo Ý Định lưu chuyển Sáng Kiến) (“Phân Bổ ATI”).
Các phân bổ chuyến đi hiện có cho bất động sản sẽ được tính chovào bất kỳ hoạt động phát triển
hoặc tái phát triển nào của bất động sản đó, bao gồm các đề nghị thay đổi về mục đích sử dụng
(ví dụ như các chuyến đi thương mại hiện tại có thể được tính vào một dự án nhà ở mới mà thay
thế cho mục đích sử dụng thương mại ; các phân bổ ATI công nghiệp hiện tại có thể tính vào một
dự án nhà ở mới). Các chuyến đi cho khối bất động sản đó vẫn sẽ nằm trong ATI của Thành Phố
và mức lưu lượng giao thông vẫn sẽ duy trì đối với bất động sản đó cho đến khi được sử dụng hết
hoặc cho đến khi tất cả các quyền đối với bất động sản đó hết hiệu lực. Phát triển quá mức phân
bổ chuyến đi hiện có sẽ đòi hỏi phải có (các) phân bổ mới theo các quy định sau đây của Chính
Sách này. Phát triển chưa vượt quá mức phân bổ chuyến đi hiện có sẽ không đòi hỏi phải có phân
bổ mới theo quy định trong Chính Sách này hoặc tùy thuộc Mức Phí Tác Động Giao Thông theo
Chính Sách này. Ví dụ, đối với các bất động sản có mức chuyến đi hiện có theo chỉ định trong
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ATI của Thành Phố, nếu tổng số chuyến đi phát sinh do dự án phát triển được đề xuất ít hơn hoặc
bằng tổng số chuyến đi trong Phân Bổ ATI đối với bất động sản, thì khi đó phải có các hình thức phân
bổ mới theo Chính Sách này và không áp dụng Mức Phí Tác Động Giao Thông nào theo Chính Sách
này. Tính đến tháng Tám, 2008, hình thức phân bổ nhà ở chưa xây dựng theo chính sách trước đó có
tổng cộng 446 đơn nguyên nhà ở, như đã ấn định trong Phụ Lục I của Chính Sách này.
Mục III, có tiêu đề “Sử Dụng Đất”, được tu chính án để thêm tiểu đoạn mới sau đây sau tiểu đoạn có
tiêu đề “Mức Phát Triển Hiện Có” như sau:
Mức Phát Triển Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi hiện áp dụng vào một địa điểm trong EEHDP
được chỉ định là Khu Công Nghiệp theo Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, cho phép
phát triển khu công nghiệp có tỷ lệ diện tích mặt sàn lên đến 10.0 và chiều cao lên đến 15 tầng. Địa
điểm này đã thiết lập mức phát triển theo hình thức các chuyến đi được chỉ định trong ATI của
Thành Phố. Các dự án nhà ở cho người cao tuổi phát sinh ít chuyến đi hơn một cách đáng kể so với
các dự án nhà ở thông thường hoặc các mục đích sử dụng tạo việc làm chuyên sâu. Để ghi nhận nhu
cầu ngày càng tăng về nhà ở cho người cao tuổi và số chuyến đi phát sinh thấp hơn liên quan đến
các dự án nhà ở cho người cao tuổi, hoạt động phát triển các dự án nhà ở cho người cao tuổi chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 sẽ không yêu cầu phải có các phân bổ mới theo quy định trong Chính Sách này hoặc phải chịu
Phí Tác Động Giao Thông theo Chính Sách này. Các dự án này sẽ vẫn tuân theo các điều khoản áp
dụng khác của Chính Sách này, bao gồm các tiêu chí tác động đến giao thông và các dự luật quản lý
nhu cầu giao thông (theo Mục IV trong EEHDP), cải tiến hữu ích đối với địa điểm, giảm thiểu giao
thông, và xây dựng / cải tiến trạm dừng xe buýt (theo Mục V trong EEHDP), bốn yêu cầu được liệt
kê trong các điểm khoản trong Mục VI EEHDP dưới đầu mục “Phân Bổ Mức Phát Triển” áp dụng
đối với tất cả hoạt động phát triển mới và có xem xét đến các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Quy Hoạch
Sử Dụng Đất và Hướng Dẫn Thiết Kế Nguyên Tắc Hướng Dẫn theo Mục II của EEHDP.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Nhóm Đơn Nguyên Phát Triển Nhà Ở Mới,” trong Mục III, có tiêu đề “Sử
Dụng Đất”, được tu chính án như sau:
Nhóm Đơn Nguyên Phát Triển Nhà Ở Mới
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills này xác minh mức phát triển lên đến 500 đơn nguyên
nhà ở mới trong khu vực Chính Sách. Mức này được giữ trong một “nhóm” mà có thể được phân
bổ đến bất kì bất động sản nào theo các tiêu chí phân bổ nêu trong Chính Sách này (xem Chương
VI Thực Hiện).
•
•

Tối thiểu 70% có thể được phân bổ đến các dự án nhỏ, có quy mô từ 35 đơn nguyên trở xuống.
Tối đa 30% đơn nguyên trong nhóm (150 đơn nguyên) có thể được sử dụng để phân bổ cho các dự
án phát triển có hơn 35 đơn nguyên nếu đề nghị đáp ứng các tiêu chí đề ra đối với các Dự Án Lớn.

Các đơn nguyên được xem là “đã được phân bổ” theo phê chuẩn tái phân khu, giấy cho phép phát
triển hoặc tiểu phần thông qua phê chuẩn bản đồ thăm dò hoặc bản đồ lô đất, tuỳ điều kiện nào có
trước. Bất kỳ loại hình phát triển nhà ở nào đòi hỏi phân bổ theo Chính Sách này, bao gồm các dự án
nhà ở gia đình đơn lẻ và đa gia cư (ngoại trừ các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi) phải là các đơn nguyên được phân bổ ngoài nhóm này. Chính Sách này không cho
phép bất kỳ dự án phát triển nhà ở bổ sung nào đòi hỏi phải phân bổ theo Chính Sách này ngoài phân
bổ cụ thể là 500 đơn nguyên. Mọi mô hình phát triển nhà ở bổ sung nào khác cần phải phân bổ theo
Chính Sách này vượt quá 500 đơn nguyên sẽ buộc phải tu chính Chính Sách cập nhật này và có khả
năng cần giải phóng thêm mặt bằng môi trường sau này. Hướng dẫn về các cập nhật trong tương lai
được trình bày trong Chương VII Những Tu Chính trong Tương Lai đối với EEHDP.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Các Mục Đích Sử Dụng Đất Khác” trong Mục III, có tiêu đề “Sử Dụng Đất”, được
tu chính như sau:
Các Mục Đích Sử Dụng Đất Khác
Phát triển khu vực tư nhân hoặc các cơ quan công cộng khác không phù hợp với các hình thức truyền
thống gồm các dự án thương mại, văn phòng, dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
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Người Cao Tuổi, hoặc mô hình phát triển nhà ở xét theo số lượng chuyến đi SÁNG / CHIỀU cao
điểm được tạo ra cho mỗi diện tích theo đơn vị feet vuông hoặc đơn nguyên nhà ở phải tính toán mức
cân bằng phát sinh chuyến đi. Mức cân bằng phát sinh chuyến đi sẽ tương đương với số chuyến đi
SÁNG / CHIỀU cao điểm từ đề xuất phát triển tới giá trị diện tích theo đơn vị feet vuông cho các
mục đích sử dụng thương mại hoặc văn phòng hoặc một số đơn nguyên nhà ở cho mục đích cư trú.
Đối với các dự án có mục đích sử dụng phức hợp hoặc kết hợp, sự cân bằng phát sinh chuyến đi sẽ
tương đương với mức kết hợp giữa diện tích khu thương mại hoặc văn phòng theo đơn vị feet vuông
với các đơn nguyên nhà ở. Diện tích theo đơn vị feet vuông tương đương được xác định cho khu
thương mại và văn phòng hoặc lượng đơn nguyên nhà ở sẽ cần phải rút từ hạng mục hoặc nhóm phát
triển giao thông phù hợp (thương mại, văn phòng và / hoặc nhà ở) được phê chuẩn thông qua Chính
Sách này.
Do những đề xuất “sử dụng đất khác” này phải rút từ nhóm phát triển, nên các đề xuất phải tuân
thủ các quy định của Chính Sách áp dụng cho nhóm phát triển. Ví dụ, bất kỳ đề xuất nào mà cần
phải rút hơn 35 đơn nguyên từ nhóm phát triển nhà ở dựa trên mức cân bằng phát sinh chuyến đi
sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí đối với các dự án lớn được nêu trong đoạn Thực Hiện của Chính
Sách này. Bất kỳ dự án nào thuộc loại “Các Mục Đích Sử Dụng Đất Khác” phải đáp ứng một
trong hai tiêu chí dưới đây:
1. Dự án không vượt quá mức cân bằng phát sinh chuyến đi của một dự án nhà ở có từ 35
đơn nguyên trở xuống.
2. Dự án có thể đủ điều kiện được gọi là dự án lớn dựa trên các tiêu chí được xác định trong
chính sách phát triển.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Các Loại Hình Phát Triển Khác” trong Mục IV, có tiêu đề “Chính Sách và Tiêu
Chuẩn Giao Thông” được tu chính như sau:
Các Loại Hình Phát Triển Khác. Phát triển trong tương lai mà không phù hợp với các định
nghĩa điển hình về nhà ở, dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi,
khu bán lẻ hoặc văn phòng, chẳng hạn như các cơ sở công cộng hoặc bán công cộng, vẫn phải
được đánh giá để phù hợp với các Tiêu Chí Tác Động của Giao Thông nêu trên. Mô hình phát
triển như vậy phải giảm thiểu các tác động từ giao thông, phù hợp với Chính Sách EEHD, trừ khi
những cải tiến cần thiết tạo ra xung đột không mong muốn với các phương thức đi lại khác.
Trong trường hợp có xung đột không mong muốn với các phương thức đi lại khác, Hội Đồng
Thành Phố có thể xem xét có nên chỉnh sửa Chính Sách EEHD để cho phép phát triển bất chấp sự
suy thoái của LOS hay hạn chế mô hình phát triển như vậy có cân nhắc LOS phát sinh. Phát triển
nhà ở, khu thương mại và văn phòng bổ sung (trừ các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà
Ở cho Người Cao Tuổi) vượt quá mức phát triển hiện tại và nhóm phát triển sẽ chỉ được xem xét
thông qua việc tu chính EEHDP này nếu xảy ra một trong các trường hợp được mô tả trong
Chương VII Những Tu Chính trong Tương Lai đối với EEHDP. Xem Chương III Sử Dụng Đất để
biết hướng dẫn về các cơ sở công cộng mới của Thành Phố.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Tổng Quan” trong Mục V, có tiêu đề “Hạ Tầng Cơ Sở và Giao Thông”, được tu
chính như sau:
TỔNG QUAN
Một yếu tố quan trọng trong EEHDP là xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở giao thông mới kết hợp
với việc xây dựng mô hình phát triển mới trong Khu Vực EEHDP. Những cải tiến giao thông này
được chia thành hai loại: Cải Tiến Giảm Thiểu Giao Thông và Cải Tiến Hữu Ích Đối Với Địa
Điểm. Các Cải Tiến Giảm Thiểu Giao Thông sẽ được cấp vốn thông qua việc thu Phí Tác Động
Giao Thông từ mô hình phát triển mới vượt quá mức phát triển hiện tại (không bao gồm các dự án
chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi). Một Nghiên Cứu Liên Hệ (Nexus),
“Nghiên Cứu Liên Hệ về Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills”, ngày 7 tháng Bảy, 2008,
đã được chuẩn bị để thiết lập mối liên hệ giữa việc xây dựng mới mức phát triển được đề xuất và
Các Cải Tiến Phương Pháp Giảm Thiểu Giao Thông sẽ được cấp vốn thông qua Phí Tác Động
Giao Thông.
Các Cải Tiến Hữu Ích Đối Với Địa Điểm phải được xây dựng / thiết lập tại thời điểm phát triển
trên các địa điểm cụ thể và sẽ được cấp vốn bởi nhà phát triển của địa điểm cụ thể đó.
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Tiểu đoạn có tiêu đề “Các Cải Tiến Giảm Thiểu Giao Thông” trong Mục V, có tiêu đề “Hạ Tầng Cơ Sở
và Giao Thông”, được tu chính như sau:
CÁC CẢI TIẾN GIẢM THIỂU GIAO THÔNG
Các Cải Tiến Phương Pháp Giảm Thiểu Giao Thông sẽ giải quyết các tác động giao thông cụ thể
liên quan đến việc xây dựng mang tính dự kiến đầy đủ mức phát triển có hạn của Chính Sách
EEHD (được xác định dưới đây trong trang này và trang 20) và sẽ trực tiếp hưởng lợi từ lưu
lượng giao thông trong khu vực diện Chính Sách. Việc xây dựng các cải tiến giảm thiểu giao
thông sẽ được cấp vốn hoặc được tác động nhận vốn bằng việc sử dụng phí thu được từ Phí Tác
Động Giao Thông áp dụng cho tất cả mô hình phát triển khu nhà ở, khu bán lẻ và văn phòng
thương mại mới được triển khai thông qua Chính Sách EEHD nếu vượt quá mức phát triển hiện
có (không bao gồm các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi).
Thông tin chi tiết bổ sung về Phí Tác Động Giao Thông được thảo luận dưới đây trong Chương
Thực Hiện. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể là:
1)

Đường Cao Tốc Capitol và Đường Quimby: Thêm các làn đường rẽ sang phải duy
nhất về hướng bắc và hướng đông vào giao lộ này.

2)

Đại Lộ Nieman và Đường Yerba Buena: Thêm một làn đường rẽ sang trái thứ hai về
hướng tây vào giao lộ này.

3)

Đường Tully và Đại Lộ McLaughlin: Thêm một làn đường rẽ sang phải duy nhất về
hướng bắc vào giao lộ này.

4)

Đường White và Đường Aborn: Thêm một làn đường trái thứ hai về hướng tây vào
giao lộ này.

5)

Quốc lộ US 101 và Đường Yerba Buena (Đông): Chuyển đổi làn đường thẳng hướng
tây thành làn đường rẽ phải / làn đường thẳng dùng chung ở giao lộ này.

6)

Đường White và Đường Quimby: Thêm một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng
bắc vào giao lộ này.

7)

Đường San Felipe và Đường Yerba Buena (Nam): Một làn rẽ sang trái thứ hai đi
hướng đông và một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng nam sẽ được thêm vào
giao lộ này.

Tiểu đoạn có tiêu đề “Phân Bổ Mức Phát Triển” trong Mục VI, có tiêu đề “Thực Hiện”, được tu chính
như sau:
PHÂN BỔ MỨC PHÁT TRIỂN
Phân bổ mức phát triển được cung cấp thông qua Chính Sách này được xác định theo các tiêu
chí nêu trong đoạn này. Các phân bổ được thực hiện tại thời điểm phê chuẩn quyền Quy Hoạch
ban đầu (phần đầu tiên trong Phân Chia Vùng Phát Triển Theo Kế Hoạch, Giấy Phép Phát Triển
Địa Điểm, Bản Đồ Thăm Dò hoặc Bản Đồ Lô Đất, hoặc hoạt động tương tự) và vẫn giữ nguyên
cho đến khi tất cả các quyền đó hết hạn.
Ngoài việc thực hiện các chính sách phân bổ ở trang 22-27 của Chính Sách EEHD này, tất cả
các mô hình phát triển mới trong Khu vực EEHDP, bao gồm các dự án sử dụng phân bổ hiện có,
tín dụng từ các chuyến đi hiện có, hoặc phân bổ mức phát triển mới phải:
•

•
•
•

Xúc Tiến các Chiến Lược, Mục Tiêu và Chính Sách Chính của Kế Hoạch Tổng Thể
Thành Phố San Jose. Mặc dù phát triển phải tuân thủ tất cả các khía cạnh hiện hành của
Kế Hoạch Tổng Thể, các chính sách phát triển có liên quan đặc biệt đến địa hình và môi
trường của khu Evergreen-East Hills bao gồm các chính sách về phát triển sườn đồi và
bảo vệ hành lang ven sông.
Tuân theo các Hướng Dẫn Thiết Kế của Thành Phố đối với các mục đích sử dụng
Thương Mại, Công Nghiệp và Nhà Ở, hoặc các hướng dẫn thiết kế thay thế được thông
qua như là một phần của một Kế Hoạch Cụ Thể.
Không yêu cầu tu chính Khu Vực Dịch Vụ Đô Thị hoặc các đường bao Ranh Giới Khu
Vực Tăng Trưởng Đô Thị.
Không gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đối với môi trường, bao gồm nhưng
không giới hạn ở; các dự án không yêu cầu phải phân cấp nhiều hoặc thực hiện những
thay đổi khác đối với môi trường tự nhiên.
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Tiểu đoạn có tiêu đề “‘Chống Phân Nhóm’ và Yêu Cầu Quy Hoạch Chỉ Đạo cho Phát Triển Nhà Ở” trong
Mục VI, có tiêu đề “Thực Hiện” được tu chính như sau:
“Chống Phân Nhóm” và Yêu Cầu Quy Hoạch Chỉ Đạo cho Phát Triển Nhà Ở
Việc phân bổ mức phát triển thông qua quy trình phê chuẩn sử dụng đất tại các địa điểm trong
khu vực EEHDP sẽ chỉ xảy ra nếu mô hình phát triển nhà ở được đề xuất tận dụng hết địa điểm
dự án được đề xuất phù hợp với chỉ định trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông trong Kế Hoạch
Tổng Thể, nội dung Kế Hoạch Tổng Thể, và các chính sách hiện hành khác (ví dụ Chính Sách
Hành Lang Ven Sông). Không được triển khai phát triển trên một phần diện tích địa điểm, trong
khi để trống các phần diện tích khác để dự phòng cho các cơ hội phát triển có thể có trong tương
lại mà không phù hợp với EEHDP. Địa điểm được định nghĩa là một hoặc nhiều lô đất tiếp giáp
có chức năng như một khối tổng thể. Dự án sẽ tận dụng hết hoặc phát triển hết một địa điểm nếu
không còn diện tích lớn nào còn trống sau khi triển khai phát triển được đề xuất.
Nếu một địa điểm không được phát triển hết phù hợp với chỉ định trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất /
Giao Thông trong Kế Hoạch Tổng Thể, nội dung Kế Hoạch Tổng Thể, và phù hợp với các tiêu
chí được nêu trong Chính Sách này, thì địa điểm đó không đủ điều kiện để rút từ nhóm phát triển.
Nếu có đề xuất Tu Chính đối với Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông (không phải là tu chính theo
khởi xướng) thì các quyền hiện hành khác (tái phân khu, Giấy Phép Phát Triển Địa Điểm, và /
hoặc Bản Đồ Thăm Dò) sẽ được xử lý đồng thời với tu chính Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông
để xác nhận ý định của người nộp đơn là thực hiện Tu Chính được đề xuất phù hợp với EEHDP.
Tiêu chí này chỉ áp dụng cho mô hình phát triển nhà ở. Các cơ sở thương mại, văn phòng, giải trí,
công cộng và các cơ sở phi nhà ở khác được phép phát triển trên các phần diện tích trên địa điểm
lớn khi những địa điểm này sử dụng các chuyến đi trong phạm vi địa phương đã có sẵn hoặc giảm
số chuyến đi ra khỏi khu vực Evergreen-East Hills để tiếp cận các dịch vụ này. Ngoài ra, một số
trong những cách sử dụng này cũng tạo cơ hội việc làm giúp khắc phục vấn đề cân bằng tỉ lệ việc
làm / nhà ở tại khu vực Evergreen-East Hills.
Các điều kiện để xem xét Tu Chính đối với Chính Sách Phát Triển này được nêu bật trong
Chương VII Những Tu Chính trong Tương Lai đối với EEHDP.
Tiểu đoạn có tiêu đề “Mục Đích Thực Hiện”, trong tiểu đoạn có tiêu đề “Phân Bổ Nhóm Nhà Ở,”
trong tiểu đoạn có tiêu đề là “Phân Bổ Mức Phát Triển” trong Mục VI, có tiêu đề “Thực Hiện” được
tu chính như sau:
Mục Tiêu Thực Hiện
Mục tiêu của EEHDP là giảm tắc nghẽn trên đường khi có thể, do đó cải thiện chất lượng cuộc
sống cho người dân. Không bao giờ được phân bổ tổng số đơn nguyên (trừ các đơn nguyên trong
các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi) bằng cách áp dụng các
mục tiêu không được vượt quá giới hạn tổng thể là 500 đơn nguyên nhà ở được thiết lập trong
bản tu chính này. Trong trường hợp nhu cầu về phát triển nhà ở trong Khu Vực Chính Sách nhiều
hơn so với mức phát triển hiện có, các dự án chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi, và nhóm 500 khu nhà ở cho phép các dự án trên hồ sơ sẽ được Nhân viên quy hoạch
xác minh tính tuân thủ với những mục tiêu giảm bớt tắc nghẽn sau:
1)

Gần Trạm Phương Tiện Chuyên Chở Công Cộng–Bất kỳ dự án nào nằm trong phạm vi
2,000 feet tình từ ga hỏa xa nhẹ hoặc trạm xe buýt hiện có hoặc sắp có với các tuyến xe buýt
có chuyến thường xuyên. Các dự án cũng nên bổ sung thêm các điều khoản về đỗ xe đạp và
các đường nối cho người đi bộ tại địa điểm.

2)

Gần các Dịch Vụ Cộng Đồng–Tất cả các dự án nằm cách các trung tâm dịch vụ cộng đồng
chẳng hạn như trường học, thư viện, và khu thương mại khoảng ¼ dặm. Bao gồm các dịch
vụ hiện có và sắp có, kể cả các dịch vụ được phê chuẩn thông qua hành động của Hội Đồng
Thành Phố, chẳng hạn như các kế hoạch chỉ đạo, các kế hoạch cụ thể và các kế hoạch Sáng
Kiến Khu Phố Mạnh Mẽ.

Trong trường hợp một số đơn đăng ký phát triển nhà ở phải bị từ chối hoặc giảm bớt bởi tổng số
đơn nguyên nhà ở theo đề xuất khi gộp chung đơn đăng ký vượt quá nhóm 500 khu nhà ở, thì các
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đơn đăng ký phát triển trong hồ sơ đáp ứng một hoặc nhiều mục tiêu ở trên sẽ được xem xét
phê chuẩn trước các dự án không đáp ứng bất kỳ mục tiêu nào. Tất cả những mô hình phát
triển nào khác với sự phân bổ giao thông giả định trong Báo Cáo Tác Động Môi Sinh Bổ
Sung, đều có thể phải cung cấp thêm báo cáo giao thông và hoàn thành thêm phạm vi giải
phóng mặt bằng về môi trường để phục vụ giao thông.
Mục VII có tiêu đề “Những Tu Chính trong Tương Lai đối với EEHDP” được tu chính để bổ sung
nội dung mới dưới đây vào cuối Mục VII như sau:
Mặc dù có bất kỳ điều gì trái ngược với EEHDP này, các tu chính đối với EEHDP được thông
qua theo sáng kiến đều không phải tuân thủ các quy định của Mục VII này.
Đoạn 6.

Thông qua Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen.

Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen. (“Kế Hoạch Cụ Thể”), kèm vào Sáng
Kiến này dưới dạng Bản Trình Bày G được thông qua theo đây.
Đoạn 7.

Thực Thi Sáng Kiến này.

A.
Sau ngày Sáng Kiến này có hiệu lực, Thành Phố được chỉ đạo tiến hành ngay tất cả các hành
động thích hợp cần thiết để thực hiện Sáng Kiến này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện mọi
thủ tục hành chánh cần thiết để cập nhật bất kỳ và tất cả các bản đồ Thành Phố, các hình ảnh và bất kỳ tài
liệu nào khác được Thành Phố duy trì nhằm đảm bảo những hành động phù hợp với các chính sách lập pháp
được nêu ra trong Sáng Kiến này. Sáng Kiến này được coi là đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày sớm
nhất được coi là hợp pháp sau khi Hội Đồng Thành Phố thông qua, hoặc Viên Chức Bầu Cử chứng nhận
Sáng Kiến được các cử tri Thành Phố San Jose tiến hành bỏ phiếu, tuỳ theo thời gian nào đến trước.
B.
Sau ngày Sáng Kiến này có hiệu lực, các điều khoản về Kế Hoạch Tổng Thể trong Đoạn 3
của Sáng Kiến này theo đây được đưa vào Kế Hoạch Tổng Thể; trừ khi bốn tu chính đối với bất kì thành
phần bắt buộc nào trong Kế Hoạch Tổng Thể được luật tiểu bang cho phép trong bất kỳ năm dương lịch
nào đã được sử dụng trong năm mà Sáng Kiến này có hiệu lực, thì các tu chính đối với Kế Hoạch Tổng
Thể được quy định trong Sáng Kiến này sẽ là các tu chính đầu tiên được đưa vào Kế Hoạch Tổng Thể vào
ngày 1 tháng Một của năm tiếp theo.
C.
Kế Hoạch Tổng Thể có hiệu lực vào ngày đệ trình Thông Báo Ý Định Lưu Chuyển Sáng
Kiến này (“Ngày Đệ Trình”), và Kế Hoạch Tổng Thể được tu chính án theo Sáng Kiến này, bao gồm
tuyên bố về chính sách mang tính tổng hợp, nhất quán về nội dung và phù hợp cho Thành Phố. Để bảo
đảm Kế Hoạch Tổng Thể của Thành Phố tiếp tục là một tuyên bố về chính sách có tính tổng hợp, nhất
quán về nội dung và phù hợp cho Thành Phố, bất cứ điều khoản nào trong Kế Hoạch Tổng Thể được
thông qua từ Ngày Đệ Trình đến ngày có hiệu lực của các tu chính án trong Kế Hoạch Tổng Thể được
thông qua theo Sáng Kiến này, trong phạm vi mà điều khoản được ban hành lâm thời đó không đồng nhất
hoặc sẽ làm suy giảm, làm mất hiệu lực, thất cử, hoặc làm suy yếu hiệu lực các tu chính án trong Kế
Hoạch Tổng Thể được thông qua theo Sáng Kiến này, phải được tu chính án càng sớm càng tốt và theo
cách thức và thời gian theo quy định của luật tiểu bang để bảo đảm tính nhất quán giữa các điều khoản
được thông qua theo Sáng Kiến này và các yếu tố khác của Quy Hoạch Tổng Thể.
D.
Sau ngày Sáng Kiến này có hiệu lực, các điều khoản của Đoạn 4 theo đây được đưa vào Bộ
Luật Thành Phố San Jose.
Đoạn 8.

Tác động của các Dự Luật Khác trên Cùng Phiếu.

Khi phê chuẩn Sáng Kiến này, ý định của cử tri là tạo ra một kế hoạch pháp lý toàn diện để quản lý việc
cung cấp nhà ở cho người cao tuổi chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cũng như
việc sử dụng và phát triển tài sản trong tương lai trong khu vực diện Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi của Evergreen (“Bất Động Sản”). Để bảo đảm ý định này không bị cản trở, Sáng Kiến
này được đưa ra trước cử tri như một lựa chọn thay thế cho, và với ý định rõ ràng rằng nó sẽ cạnh tranh
với, bất kỳ và tất cả các sáng kiến của cử tri hoặc các dự luật do Thành Phố bảo trợ được đưa vào cùng
phiếu như Sáng Kiến này và, nếu được phê chuẩn, sẽ quy định việc cung cấp nhà ở cho người cao tuổi
hoặc sử dụng hoặc phát triển Bất Động Sản theo bất cứ cách thức nào (mỗi dự luật, là một “Sáng Kiến
Mâu Thuẫn”). Trong trường hợp Sáng Kiến này và một hoặc nhiều Sáng Kiến Mâu Thuẫn được cử tri
thông qua trong cùng cuộc bầu cử, thì ý định của cử tri là chỉ có dự luật nào nhận được số phiếu ủng hộ
nhiều nhất sẽ có giá trị áp đảo hoàn toàn và một hoặc nhiều dự luật khác nêu trên sẽ hoàn toàn vô giá trị
và không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Trong mọi trường hợp Sáng Kiến này sẽ không bao giờ được
hiểu theo cung cách nào mà cho phép nó được áp dụng chung với các điều khoản không mâu thuẫn của
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bất kỳ Sáng Kiến Mâu Thuẫn nào. Nếu Sáng Kiến này được cử tri phê chuẩn trong cùng cuộc bỏ phiếu, và
Sáng Kiến Mâu Thuẫn đó về sau bị kết luận là không hợp lệ, thì Sáng Kiến này sẽ tự thực thi và có trọn
hiệu lực pháp lý.
Đoạn 9.

Diễn Giải và Hiệu Lực Từng Phần.

A.
Sáng Kiến này phải được diễn giải sao cho phù hợp với tất cả các luật, điều lệ và quy định của liên
bang và tiểu bang. Nếu có bất cứ đoạn, tiểu đoạn, câu, điều khoản, nhóm chữ, mục, hoặc một phần của
Sáng Kiến này bị xem là vô hiệu hoặc bất hợp hiến do phán quyết cuối cùng của một tòa án có đầy đủ
phạm vi quyền hạn, thì quyết định đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của những phần còn lại của Sáng
Kiến này. Cử tri tuyên bố rằng Sáng Kiến này, và mỗi đoạn, tiểu đoạn, câu, điều khoản, nhóm chữ, mục,
hoặc một phần trong đó, có thể đã được phê chuẩn hoặc thông qua, bất kể là bất kỳ một hoặc nhiều đoạn,
tiểu đoạn, câu, điều khoản, nhóm chữ, mục, hoặc một phần nào đó bị kết luận là vô hiệu. Nếu bất kỳ điều
khoản nào của Sáng Kiến này bị xem là vô hiệu khi áp dụng cho bất kỳ người hay hoàn cảnh nào, thì tình
trạng vô hiệu đó không ảnh hưởng gì đến việc áp dụng của Sáng Kiến và vẫn có hiệu lực ngay cả khi
không áp dụng các điều khoản vô hiệu đó.
B.
Nếu bất kỳ phần nào của Sáng Kiến này được tòa án có thẩm quyền xem là vô hiệu thì chúng tôi,
những Người Dân của Thành Phố San Jose mong muốn mạnh mẽ rằng (i) Hội Đồng Thành Phố nỗ lực tốt
nhất để duy trì và ban hành lại phần đó, và (ii) Hội Đồng Thành Phố thực thi Sáng Kiến này bằng cách
tiến hành tất cả các biện pháp khả thi để hoàn chỉnh bất kỳ những thiếu hụt hoặc thiếu sót nào do tòa án
chỉ ra theo cách phù hợp với mục đích rõ ràng và hàm ý của Sáng Kiến này, bao gồm việc chấp thuận
hoặc tái ban hành phần đó theo cách phù hợp với ý định của Sáng Kiến này.
C.
Sáng Kiến này phải được hiểu theo nghĩa rộng để đạt được các mục đích nêu trên. Ý định của cử
tri là các điều khoản của Sáng Kiến này phải được Thành phố và những thực thể khác diễn giải hoặc
thực hiện theo cách để đạt mục đích đặt ra trong Sáng Kiến này.
Đoạn 10.

Tu Chính Án hoặc Bãi Bỏ.

Trước thời điểm 10 năm sau ngày hiệu lực của Sáng Kiến, các điều khoản của Sáng Kiến này và các tu
chính án cũng như Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen mà Sáng Kiến này
thông qua chỉ có thể được đa số cử tri của Thành Phố San Jose tham gia bỏ phiếu tu chính án hoặc bãi bỏ
trong một cuộc bầu cử được tổ chức theo luật hiện hành. Vào hoặc sau 10 năm kể từ ngày hiệu lực của
Sáng Kiến này, sẽ không cần lá phiếu của người dân vẫn có thể tu chính án hoặc bãi bỏ bất kỳ phần nào
của Sáng Kiến; Sáng Kiến này và các tu chính án cũng như Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen mà Sáng
Kiến thông qua có thể được tu chính án hoặc bãi bỏ theo bất kỳ thủ tục nào được pháp luật cho phép.
Những ngày này sẽ được miễn trong khoảng thời gian tương đương với thời gian mà vụ kiện tụng hay vụ
kiện tương tự gây khó khăn cho việc thông qua Sáng Kiến, bao gồm mọi tu chính án hoặc Kế Hoạch Cụ
Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen mà được Sáng Kiến thông qua, được đệ trình lên và có
hiệu lực. Nội dung các điều khoản hiện có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040, Bộ Luật
Thành Phố San Jose, và Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills được trích dẫn trong Sáng Kiến này
nhưng không được sửa đổi ở đây không phải chiếu theo Đoạn này.
Đoạn 11.

Danh Sách Bản Trình Bày.

Các bản trình bày sau được đính kèm với Sáng Kiến này và hợp nhất với nhau trong đây:
Bản Trình Bày A:

Tu Chính Án “Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng Theo Kế Hoạch” Kế Hoạch Tổng
Thể Hình Dung San Jose 2040

Bản Trình Bày B:

Tu Chính Án “Sơ Đồ Mạng Lưới Giao Thông” Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San Jose 2040

Bản Trình Bày C:

Tu Chính Án “Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông” Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung San Jose 2040

Bản Trình Bày D:

Tu Chính Án Sơ Đồ “Phạm Vi Kế Hoạch-Làng Đô Thị-Các Khu Vực Tăng
Trưởng Nhà Ở Dự Kiến” Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040

Bản Trình Bày E:

Tu Chính Án “Bảng: Mức Công Việc và Các Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở theo
Phạm Vi Dự Kiến (3 Phạm Vi)” thuộc Phụ Lục 5 của Kế Hoạch Tổng Thể Hình
Dung San Jose 2040
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Bản Trình Bày F:

Tu Chính Án Phân Chia Vùng

Bản Trình Bày G:

Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen

Bản Trình Bày H:

Biểu Đồ về Tính Nhất Quán của Kế Hoạch Tổng Thể

Bản Trình Bày I:

Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (chỉ với mục đích cung cấp thông tin)
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DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

BẢN TRÌNH BÀY A
CHO SÁNG KIẾN

TU CHÍNH ÁN ĐỐI VỚI
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040
“SƠ ĐỒ VÙNG TĂNG TRƯỞNG QUY HOẠCH”

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng Theo Kế Hoạch, như đã có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040
tính đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin:

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040
SƠ ĐỒ KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG THEO KẾ HOẠCH

Bản đồ lập bởi: Ban Quy Hoạch Thành Phố San Jose Tháng Ba, 2012

A-1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
SƠ ĐỒ KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG THEO KẾ HOẠCH
Phần có liên quan trong Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng Theo Kế Hoạch, như đã có trong Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San Jose 2040 tính đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung
cấp thông tin (bất động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen được
thông qua theo Sáng Kiến này được đặt trong vòng tròn màu đỏ đậm trên sơ đồ để dễ tham khảo):

A-2

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
THU CHÍNH ÁN SƠ ĐỒ KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG THEO KẾ HOẠCH
Sơ Đồ Khu Vực Tăng Trưởng Theo Kế Hoạch trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040
được tu chính án theo Sáng Kiến này nhằm bổ sung Quy Định Nhà Ở cho Người Cao Tuổi và các chỉ
định Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đối với bất động sản nằm trong
Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen được thông qua theo Sáng Kiến này,
và bổ sung Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen vào danh sách các Khu
Vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể. Phần liên quan của sơ đồ, như được tu chính án theo Sáng Kiến này,
được trình bày dưới đây (bất động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của
Evergreen được đặt trong vòng tròn màu đỏ đậm trên sơ đồ để dễ tham khảo, và phần nội dung bổ sung
vào được gạch dưới):

A-3

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

BẢN TRÌNH BÀY B
CHO SÁNG KIẾN

TU CHÍNH ÁN ĐỐI VỚI
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040
“SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG”

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
Sơ Đồ Mạng Lưới Giao Thông, như đã có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 tính

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040

đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin:

B-1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG
Phần có liên quan trong Sơ Đồ Mạng Lưới Giao Thông, như đã có trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose
2040 tính đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin (khu vực
liên quan nằm trong vòng tròn màu đỏ đậm trên sơ đồ để dễ tham khảo):

B-2

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
TU CHÍNH ÁN ĐỐI VỚI SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG
Sơ Đồ Mạng Lưới Giao Thông trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San Jose 2040 được tu chính án theo Sáng Kiến,
sao cho phần Đường Yerba Buena chạy qua bất động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
của Evergreen được thông qua theo Sáng Kiến này sẽ không còn được gọi là “Đường Nối Thành Phố” nữa. Phần liên
quan của sơ đồ, như được tu chính án theo Sáng Kiến này, được trình bày dưới đây (phần tu chính án được đặt trong
vòng tròn màu đỏ đậm trên sơ đồ để dễ tham khảo):

B-3

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

BẢN TRÌNH BÀY C
CHO SÁNG KIẾN

TU CHÍNH ÁN ĐỐI VỚI
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040
“SƠ ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT / GIAO THÔNG”

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

S Ơ ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤ T / GIA O THÔN G

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSE 2040

Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông, như được mô tả trong PDF có trên trang web của Thành Phố tính đến
ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin:
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DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
SƠ ĐỒ SỬ DỤNG ĐẤT / GIAO THÔNG
Phần có liên quan trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông, như được mô tả trong PDF có trên trang web của
Thành Phố tính đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được chỉ ra dưới đây chỉ với mục đích cung cấp thông tin (bất
động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen được thông qua theo Sáng
Kiến này được đặt trong vòng tròn màu đỏ đậm trên sơ đồ để dễ tham khảo):
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DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU TU CHÍNH ÁN ĐỐI VỚI SƠ ĐỒ SỬ
DỤNG ĐẤT / GIAO THÔNG
Phần liên quan của Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông, như được mô tả trong PDF có trên trang web của Thành
Phố tính đến ngày đệ trình Sáng Kiến này, được tu chính án theo Sáng Kiến nhằm bổ sung các chỉ định về Kế
Hoạch Cụ Thể và Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi vào bất động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ
Thể của Evergreen được thông qua theo Sáng Kiến này (bất động sản nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi được thông qua theo Sáng Kiến này được đặt trong vòng tròn màu đỏ trên sơ đồ để dễ tham
khảo và phần nội dung bổ sung được gạch dưới):
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BẢN TRÌNH BÀY D
CỦA DỰ LUẬT TIÊN KHỞI

TU CHÍNH
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HIỆN THỰC TẦM NHÌN SAN JOSÉ 2040
SƠ ĐỒ “MỐC QUY HOẠCH–LÀNG ĐÔ THỊ–KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ HOẠCH ĐỊNH”

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
Sơ Đồ Mốc Quy Hoạch-Làng Đô Thị-Khu Vực Tăng Trưởng Gia Cư Hoạch Định, có trong Kế Hoạch
Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040 tính từ ngày nộp Dự Luật Tiên Khởi này, được trình bày
bên dưới chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin:
MỐC QUY HOẠCH-LÀNG ĐÔ THỊ-KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ HOẠCH ĐỊNH

D-1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
TU CHÍNH SƠ ĐỒ MỐC QUY HOẠCH-LÀNG ĐÔ THỊ-KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ
HOẠCH ĐỊNH
Sơ Đồ Mốc Quy Hoạch-Làng Đô Thị-Khu Vực Tăng Trưởng Gia Cư Hoạch Định được tu chính bởi Dự
Luật Tiên Khởi này để nêu rõ rằng các kế hoạch cụ thể triển khai Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên
không phải là Khu Vực Tăng Trưởng dân cư và do đó không được mô tả trên sơ đồ này (bản văn sẽ
được thêm vào có dạng chữ gạch dưới):
MỐC QUY HOẠCH-LÀNG ĐÔ THỊ-KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ HOẠCH ĐỊNH
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BẢN TRÌNH BÀY E
CỦA DỰ LUẬT TIÊN KHỞI

TU CHÍNH “BẢNG: NĂNG LỰC VIỆC LÀM VÀ KHU VỰC
TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ HOẠCH ĐỊNH THEO MỐC (3 MỐC)”
CỦA PHỤ LỤC 5 CỦA KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HIỆN THỰC TẦM NHÌN SAN JOSÉ 2040

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
TU CHÍNH BẢNG: NĂNG LỰC VIỆC LÀM VÀ KHU VỰC
TĂNG TRƯỞNG GIA CƯ HOẠCH ĐỊNH THEO MỐC
Bảng: Năng Lực Việc Làm và Khu Vực Tăng Trưởng Gia Cư Hoạch Định theo Mốc (3 Mốc), được đưa
vào Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040 dưới dạng Phụ Lục 5, được tu chính như
sau (bản văn được thêm vào có dạng chữ gạch dưới, bản văn bị xóa có dạng chữ gạch ngang):
Năng Lực Việc Làm và Khu Vực Tăng Trưởng Gia Cư Hoạch Định theo Mốc (3 Mốc)
751,450 Việc Làm và 429,350 Đơn Vị Nhà Ở; 1.1 J/ER

Phát Triển năm 2008 Hiện Có: 369,450 Việc Làm và 309,350 DU
Tăng Trưởng Trên Mức Hiện Có: 382,000 Việc Làm và 120,000 DU (không bao gồm gia cư cao niên chiếu theo Phân Khu Chồng Gia Cư
Cao Niên)
NĂNG LỰC

Mẫu

Tổng Năng Lực Tăng Trưởng Quy Hoạch

THEO DÕI

Năng
Số Lượng
Lực Việc
Gia Cư
Làm
Hoạch
Hoạch
Định (DU)
Định

Số Lượng
Phân Khu
Chồng Gia
Cư Cao Niên
Hoạch Định
(DU)

Diện Tích
Hoạch Định
cho Dân Cư
Sử Dụng
Hỗn Hợp

Hiện Có

Năng Lực Tăng Trưởng DU
Hoạch Định cho Làng Đô Thị
theo Mốc
(Khung thời gian)

NSJ ADP

Đã Cấp
Pháp
Năng

Mốc 1

Mốc 2

Mốc 3

Giai
Đoạn
2-4

382,000 120,000

32,610

14,839

24,379

24,626

23,546

48,500

10,360

4,938

5,422

48,500

10,360

4,938

5,422

Trung Tâm Thành Phố
Trung Tâm Thành Phố (v)

890

Tổng con Trung Tâm Thành Phố

Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể

Quy Hoạch Cụ Thể Đồi Communications

942

1,700

2,775

2,775

Chiến Lược Dân Cư Jackson-Taylor

109

100

1,190

656

Quy Hoạch Cụ Thể Vườn Martha

145

0

1,760

Quy Hoạch Cụ Thể Vùng Giữa Thành Phố

219

1,000

1,600

646

954

169

891

Quy Hoạch Cụ Thể Khu Vực Ga Tamien

149

Kế Hoạch Tổng Thể Alviso (v)

11,443

Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen
(không bao gồm V55)

879

Quy Hoạch Cụ Thể Nhà
Cao Niên Evergreen

200

Tổng Con Quy Hoạch Cụ Thể

600

1,060

18,700

70

0

25

22,100

8,480

0

534
1,760

70
25
910
910

4,271

4,209

Khu Vực Đất Việc Làm *
Hành Lang Thương Nghiệp Monterey (v)

421

1,095

New Edenvale

754

10,000

0

Khu Vực Old Edenvale (Bernal)

474

15,000

780

1,722

45,000

0

368

10,000

0

4,382

100,000

32,640

VT1-Lundy / Milpitas BART

150

28,400

0

Berryessa / Công Viên
Thương Nghiệp Quốc Tế (v)

448

4,583

0

Mabury (v)

300

2,265

0

East Gish (v)

442

2,300

0

Senter Road (v)

345

2,275

0

VT5-Santa Clara /
Airport West (FMC)

194

1,600

0

Thung Lũng North Coyote
Khu Vực Công Nghệ Evergreen Campus
Bắc San Jose
(bao gồm Rincon South)
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VT7-Blossom Hill / Monterey Rd

24

1,940

0

VT25-W. Capitol Expy /
Monterey Rd

24

100

0

VR16-S. Capitol Av / Capitol Expy

2

100

0

VR24-Monterey Hwy / Senter Rd
VR26-E. Capitol Expy /
McLaughlin Dr
VR27-W. Capitol Expy /
Vistapark Dr
C42-Story Rd (v)
C45-Bãi Họp Chợ Phiên

35

100

0

16

100

0

15
115
184

100
1,823
100

0
0
0

226,881

33,420

Tổng Con Đất Việc Làm

9,874

23,546

Làng Đô Thị Hệ Thống Chuyên Chở Vùng
VT2-Berryessa BART /
Berryessa Rd / Lundy Av (v)
VT3-Five Wounds BART
VT4-The Alameda (East)

250
32
19

22,100
4,050
1,610

4,814
845
411

48
8
4

3,884

930

177

234

VT6-Blossom Hill / Hitachi

302

0

2,930

29

2,930

27,760

9,000

500

1,440

48
30

2,000
1,200
750
0

1,937
675
1,195
920

30
23

1,405
675
1,195
920

23

500

1,230

23

1,230

49
30
55

1,000
100
1,000

1,465
700
1,930

37
18
48

1,465
700
1,930

3,375

2,712

68

2,712

5,715
500
500
2,520
750

4,487
600
770
1,678
3,007

115
15
27
42
75

8
333
339

4,487
600
762
1,345
2,668

20,410

24,746

1,212

23,534

Tổng Con Làng Hệ Thống Chuyên Chở
Vùng

845

6,991

1,164

845

Làng Đô Thị Hệ Thống Chuyên Chở Địa
Phương (LRT hiện có)
VR8-Curtner Light Rail /
Caltrain (v)
VR9-Race Street Light Rail (v)
A (phía tây Sunol)
B (Khu Vực Reed & Graham)
VR10-Capitol / 87 Light Rail (v)
VR11-Penitencia Creek Light Rail
VR12-N. Capitol Av /
Hostetter Rd (v)
VR13-N. Capitol Av /
Berryessa Rd (v)
VR14-N. Capitol Ave / Mabury Rd
VR15-N. Capitol Av / McKee Rd (v)
VR17-Trung Tâm Thương Mại Oakridge
và Khu Vực Lân Cận
(v)
A (Cambrian / Pioneer)
B (Edenvale)
VR18-Blossom Hill Rd / Cahalan Av
VR19-Blossom Hill Rd / Snell Av
CR20-N. 1st Street
CR21-Đường Cao Tốc Southwest (v)
Tổng Con Làng Hệ Thống Chuyên Chở
Địa Phương (LRT hiện có)

43

36

1,440

78
532

323

28
45
66
132
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Làng Đô Thị Hệ Thống Chuyên Chở Địa Phương
(BRT/PRT hoạch định)
VR22-Arcadia /
Eastridge (tiềm năng) Light Rail (v)

78

1,150

250

VR23-E. Capitol Expy / Silver Cree k Rd

58

450

1,000

25

A (Phía tây 17th Street)

64

795

850

17

850

B (Công Viên Roosevelt)

47

605

650

13

650

A (Little Portugal)

18

100

310

6

B (Alum Rock)

72

870

1,010

20

C (Phía đông 680)

61

650

1,175

24

1,175

CR30-The Alameda (Tây)

16

200

400

8

400

A (Đông)

48

380

480

10

B (Trung Tâm)

32

260

330

7

95

235

C (Tây)

39

340

435

9

218

217

A (Đông)

78

1,500

1,300

26

8

B (Trung Tâm)

116

2,000

1,750

35

1,750

C (Tây)

75

1,000

810

16

810

10,300

10,750

250
1,000

CR28-E. Santa Clara Street

CR29-Alum Rock Avenue
310
93

917

CR31-W. San Carlos Street
480

CR32-Stevens Creek Boulevard

Tổng Con Làng Hệ Thống Chuyên Chở
Địa Phương (BRT/ LRT hoạch định)

664

1,292

3,659

6,427

Hành Lang Thương Mại & Làng Đô Thị Trung
Tâm
C34-Tully Rd / S. King Rd

90

900

1,000

20

C35-Valley Fair /
Santana Row và Khu Vực Lân Cận (v)

116

8,500

2,635

53

C36-Paseo de Saratoga và Khu Vực Lân Cận

140

1,500

2,500

50

1,000
725

1,910

2,500

C37-Santa Teresa Bl / Bernal Rd

56

850

524

14

C38-Winchester Boulevard

216

2,000

2,200

40

C39-S. Bascom Avenue (Bắc)

62

1,000

1,560

28

C40-S. Bascom Avenue (Nam) (v)

63

500

805

16

74

731

C41-Saratoga Avenue (v)

100

1,500

1,115

22

89

1,026

C43-S. De Anza Boulevard (v)

64

2,140

845

45

800

C44-Camden / Hillsdale Avenue

90

2,000

800

20,890

13,984

Tổng Con Hành Lang Thương Mại &
Làng Trung Tâm

524
441

1,759
1,560

20

800
1,374

12,610

Làng Liền kề
V47-Landess Av / Morrill Av

16

100

270

7

270

V48-Piedmont Rd / Sierra Rd

11

100

150

4

150

V49-McKee Rd / Toyon Av

13

100

180

5

V50-McKee Rd / White Rd (v)

10

100

168

4

V52-E. Capitol Expy / Foxdale Dr

14

100

212

5

212

V53-Quimby Rd / S. White Rd

16

100

225

6

225
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V54-Aborn Rd / San Felipe Rd

19

100

310

8

V55-Làng Evergreen

30

0

385

10

V57-S. 24th St / William Ct (v)

9

100

217

5

V58-Monterey Rd / Chynoweth Rd

26

100

120

3

120

V59-Santa Teresa Bl / Cottle Rd (v)

31

500

313

13

313

V60-Santa Teresa Bl / Snell Av

11

100

140

4

140

V61-Bollinger Rd / Miller Av

13

100

160

4

160

V62-Bollinger Rd / Lawrence Expy

5

100

70

2

70

V63-Hamilton Av/ Meridian Av

40

500

710

18

710

V64-Almaden Expy / Hillsdale Av

24

400

370

9

370

V65-Foxworth Av / Meridian Av

16

100

250

6

V67-Branham Ln / Meridian Av

18

100

310

8

310

V68-Camden Av / Branham Ln

26

200

450

11

450

V69-Kooser Rd / Meridian Av

20

200

350

9

350

V70-Camden Av / Kooser Rd (v)

26

100

623

16

623

V71-Meridian Av / Redmond Av

10

100

120

3

120

3,400

6,103

129

Tổng Con Làng Lân Cận

310
385
67

150

55

195

385

5,589

Các Khu Vực Tăng Trưởng Xác Định Khác
Đất Trống

558

1,759

1,460

1,460

Được Cấp Pháp Năng & Chưa Xây Dựng

513

0

1,697

1,697

1,759

3,157

3,157

Tổng Con Các Khu Vực Tăng Trưởng Xác Định
Khác
Ghi Chú:

DU = Đơn Vị Nhà Ở (Có Người Ở và Để Trống)

Số Lượng Gia Cư Hoạch Định (DU) = Số lượng đơn vị nhà ở mới sẽ được tạo ra trong khu vực tăng trưởng xác định bằng cách tái phát triển các khu vực đất
Dân Cư Sử Dụng Hỗn Hợp hoạch định ở mật độ dự kiến (DU/AC)

Tăng Trưởng DU Dự Kiến theo Mốc (Khung Thời Gian) = Số lượng hoạch định đơn vị nhà ở mới trong mỗi khu vực tăng trưởng dựa trên độ sẵn có của các
Khu Vực Tăng Trưởng Gia Cư được nêu trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất Kế Hoạch Tổng Thể sẽ sẵn có trong các giai đoạn theo thời gian.

Hiện Có-Đơn vị dân cư được cấp phép hiện có (Trên toàn thành phố) và năng lực đơn vị dân cư mới hoạch định trong các khu vực Quy Hoạch Cụ Thể, không
bao gồm các quy hoạch cụ thể triển khai Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên.

Đất Trống = Năng lực phát triển tiềm năng dựa trên chỉ định Kế Hoạch Tổng Thể cho các địa điểm xác định là hiện đang để trống hoặc được sử dụng không
đúng mức đáng kể so với năng lực dự kiến theo Kế Hoạch Tổng Thể hiện tại. Các khu đất này được xác định trong Quỹ Đất Trống được Thành Phố cập nhật
gần nhất năm 2007. Khu Vực Tăng Trưởng bao gồm năng lực Đất Trống được đánh dấu bằng (v).

Số Lượng Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên Hoạch Định (DU) = Số lượng đơn vị nhà ở mới sẽ được tạo ra trong các khu vực được phát triển chiếu theo
Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên.

* Một phần việc làm được cấp cho Khu Vực Đất Việc Làm có thể được tái cấp cho các Khu Vực Đất Việc Làm khác theo chỉ định sử dụng đất Phân Khu Chồng
Gia Cư Cao Niên.
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BẢN TRÌNH BÀY F
CỦA DỰ LUẬT TIÊN KHỞI

TU CHÍNH PHÂN KHU
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BẢN ĐỒ PHÂN KHU SỬ DỤNG ĐẤT
Mô tả Bản Đồ Phân Khu Sử Dụng Đất San José, như hiện trạng tính từ ngày nộp Dự Luật Tiên Khởi
này, được thể hiện ở bên dưới chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin (bất động sản là đối tượng của Quy
Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen được Dự Luật Tiên Khởi này thông qua tọa lạc trong vòng tròn
màu đỏ đậm trên bản đồ để dễ tham khảo):

[CHÈN ĐỒ HỌA]
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TU CHÍNH PHÂN KHU SỬ DỤNG ĐẤT
Bất động sản là đối tượng của Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen được Dự Luật Tiên Khởi này thông
qua được phân khu lại từ “Canh Nông – Phát Triển Hoạch Định (A(PD))” sang “Quy Hoạch Cụ Thể (SP).” Mô
tả phân khu, tu chính theo Dự Luật Tiên Khởi, được hiển thị bên dưới:
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T Ó M T ẮT D Ự Á N

là để tạo điều kiện cho một cộng đồng dân cư chất lượng
cao được thiết kể để đáp ứng nhu cầu của người cao niên,
bao gồm cựu chiến binh, bằng cách cung cấp một mạng

NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN
QUY HOẠCH CỤ THỂ

lưới các khu dân cư với nhiều hoạt động phong phú. Ngoài
các khu dân cư một gia đình và nhiều gia đình, quy hoạch
G-2

có các khu vực đất trống chủ động và thụ động sẽ bao gồm
trung tâm giải trí, đường đi, và khu vực bảo vệ môi trường
sống. Việc phát triển khu vực này đã được thiết kế để hòa
hợp với cộng đồng Evergreen xung quanh.
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Tầm nhìn của Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen

TÓM TẮT DỰ ÁN

Minh Họa Chi Tiết Quy Hoạch Đất Nhà Cao Niên Evergreen
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Lưu ý: Minh họa về số lượng tòa nhà và lô đất và địa điểm và hướng của chúng, phương hướng và vị trí của tất cả các loại đường, phân bố và quy mô của các khu vực giải trí tư nhân, và hình dạng đường biên của các cơ sở
công cộng.

TÓM TẮT DỰ ÁN
Tầm Nhìn và Mục Đích Quy Hoạch
Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen (“Quy Hoạch”) giải quyết một phần quan trọng
của khủng hoảng gia cư hiện tại ở Khu Vực Vịnh và Thành Phố San José (Thành Phố)
bằng cách mang lại diện tích nhà ở cho người cao niên rất cần thiết tại một địa điểm gần,
hầu như trên đất xen kẹt. Cụ thể hơn, Quy Hoạch này giải quyết nhu cầu về gia cư cao niên
của Khu vực Vịnh để cung cấp nhà ở cho nhóm dân cư lớn thứ hai sau Thế Hệ Y—thế hệ
thời bùng nổ dân số sắp hồi hưu.
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Quy Hoạch cung cấp khuôn khổ để phát triển một cộng đồng gia cư cao niên. Việc cung
cấp gia cư cao niên trong khu vực bao quát trong Quy Hoạch (“Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể” hoặc “Khu Vực Quy Hoạch”) sẽ cho phép cư dân ở lại trong cộng đồng và tiếp tục là
một phần của cơ cấu xã hội theo thời gian.
Quy Hoạch cũng cung cấp gia cư cao niên giá phải chăng, ưu tiên cho các cựu chiến binh
quân đội Mỹ và thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn của họ (trong đây gọi chung là “cựu chiến
binh”) trong phạm vi được pháp luật cho phép. Quy Hoạch cung cấp không gian tiện nghi để
sử dụng phục vụ cựu chiến binh, bao gồm không gian được chỉ định trong một khu vực
chung để cung cấp thông tin và dịch vụ cho cựu chiến binh và một phối trí viên tại cơ sở để
giúp cư dân cựu chiến binh tiếp cận dịch vụ hỗ trợ do cơ quan chính phủ và tổ chức tại cộng
đồng cung cấp. Quy Hoạch cũng bao gồm các yếu tố quản lý nhu cầu giao thông vận tải
(TDM), phù hợp với Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills, vốn thúc đẩy sử dụng hệ
thống chuyên chở và hoạt động bộ hành.
Quy Hoạch này là một phần của dự luật tiên khởi của công dân tổng quát được bổ sung các
chính sách Kế Hoạch Tổng Thể nhấn mạnh nhu cầu về gia cư cao niên và tạo ra một chỉ định
sử dụng đất Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên áp dụng cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Phù hợp với Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên, Quy Hoạch này cho phép một cộng đồng
hoạch định tổng thể cho cư dân từ 55 tuổi trở lên được thiết kế để hòa hợp với cơ cấu nhà ở
ngoại ô hiện có của các khu xung quanh. Quy Hoạch đạt được điều này qua các tiêu chuẩn
phân khu và phát triển, cũng như hướng dẫn về lưu thông và đi lại, thiết kế kiến trúc, và hạ
tầng cơ sở và dịch vụ công cộng. Quy Hoach cũng có một phần triển khai, điều hành, và tài
chánh, bao gồm thông tin về diễn biến phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch.
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TÓM TẮT DỰ ÁN

Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm ở phía đông San José, trong khu vực
Evergreen. Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể có diện tích khoảng 200 mẫu nằm ở
phía đông Altia Avenue và Yerba Buena Road, phía nam Aborn Road, và phía
tây (bên trong) Biên Giới Tăng Trưởng Đô Thị (UGB). Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể tiếp giáp với đất sử dụng cho mục đích dân cư và thương mại dọc theo
một số mặt tiền. Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể có một số điểm vào, bao gồm
Altia Avenue và Michelangelo Drive, và có 1250 foot mặt tiền dọc Aborn Road,
2500 foot mặt tiền dọc Yerba Buena Road, và 1250 foot mặt tiền dọc Fowler
Road.

Chi Tiết Quy Hoạch
Quy Hoạch cho phép lên đến 910 đơn vị nhà ở cao niên tách biệt và liền kề
theo nhiều hình dạng đường biên phong phú. Quy Hoạch quy định tối thiểu hai
mươi phần trăm (20%) các đơn vị được chỉ định là gia cư giá phải chăng, ưu
tiên cho cựu chiến binh quân đội Mỹ trong phạm vi được pháp luật cho phép.
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Ngoài sử dụng cho mục đích làm nhà ở, Quy Hoạch còn có một trung tâm giải
trí và lối sống chính, tọa lạc tại trung tâm. Cơ sở này có thể bao gồm các tiện
nghi như bể bơi, spa, sân bi sắt, pickleball, và các hoạt động ngoài trời khác.
Các cơ sở trong nhà có thể bao gồm không gian tập thể và phòng họp, phòng
chơi, quán cà phê/quầy bar, khu ăn uống và bếp, thư viện, phòng tập, và các
mục đích sử dụng tương tự khác. Cũng sẽ có hai khu vực giải trí riêng tư nhỏ
hơn, mà có thể có bể bơi/spa. Quy Hoạch cũng có các khu đất trống thụ động
với đường đi; khu vực thoát nước; cơ sở lưu thông bộ hành và phương tiện; và
dịch vụ tiện ích.
Quy Hoạch cho phép phát triển trong khuôn khổ một cộng đồng an ninh với chủ
yếu đường phố riêng tư và bao quanh là cảnh quan chịu hạn và tường đá thu
hút nhằm tạo ra sự an ninh và cảm giác cộng đồng quan trọng với người cao
niên.
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Địa điểm

TÓM TẮT DỰ ÁN

Với bất động sản đã phát triển tại Thành Phố San José tiếp giáp với ba cạnh của Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể, Khu Vực Quy Hoạch là một địa điểm hợp lý cho tăng trưởng đô thị
trong tương lai. Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể từ lâu đã được hoạch định cho tăng trưởng đô
thị. Về mặt lịch sử, Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040 chỉ định Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể để sử dụng cho công viên công nghệ. Chỉ định sử dụng cho công
viên công nghệ đã tồn tại trong vài thập kỷ. Trong thời gian đó, một số đơn xin sử dụng đất
phù hợp với chỉ định sử dụng cho Công Viên Công Nghệ của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể
đã được nộp và phê chuẩn bởi Thành Phố San José. Mặc dù có những nỗ lực này, Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể vẫn chưa được phát triển. Bất động sản kế bên Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể về phía nam, trước đây được phát triển để sử dụng cho thương mại và công
nghệ, đã được sử dụng không thường xuyên theo thời gian.
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Xu hướng phát triển thương mại và công nghệ tại các địa điểm trong trung tâm đô thị hoặc
gần đầu mối chuyên chở nghĩa là khả năng phát triển ngắn hạn và trung hạn Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể để sử dụng cho công nghệ là rất thấp. Vì phát triển Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể để sử dụng cho công nghệ là không thực tế trong tương lai ngắn hạn và trung hạn, và
hiện nay Thành Phố đang cần gia cư cao niên, Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn
San José 2040, như tu chính bởi Dự Luật Tiên Khởi Nhà Cao Niên Evergreen (“Dự Luật
Tiên Khởi”), cho phép phát triển một cộng đồng gia cư cao niên thay thế trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể bằng cách chỉ định Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên cho Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể.

Thiết Kế Môi Trường
Quy Hoạch này có nhiều đặc trưng thiết kế môi trường (“EDF”). Các EDF này bao gồm các
đặc trưng nhằm giảm tác động tiềm ẩn đáng kể đến môi trường xuống mức tác động thấp
hơn hoặc đảm bảo Quy Hoạch phù hợp với hướng dẫn của Thành Phố về việc đi đầu về
môi trường. Các EDF cũng có thể bao gồm các đặc trưng thúc đẩy sự nhất quán hoặc kết
nối của Quy Hoạch với các khu xung quanh. Các EDF này (có trong Phụ Lục B: Các Đặc
Trưng Thiết Kế Môi Trường của Quy Hoạch Cụ Thể này) được đưa vào các tiêu chuẩn
phân khu và phát triển của Quy Hoạch.
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Lịch Sử Sử Dụng Đất

Dự Luật Tiên Khởi cho Cử Tri
Dự Luật Tiên Khởi Nhà Cao Niên Evergreen tu chính Sơ Đồ Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận
Tải của Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040 để phân khu chồng Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể với Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên và quy định ranh giới của Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Dự Luật Tiên Khởi Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen bao gồm các tu chính sau
đây vào tài liệu quy hoạch của Thành Phố:
1. Bổ sung các chính sách Kế Hoạch Tổng Thể về nhu cầu gia cư cho người cao niên
và cựu chiến binh;
2. Tạo một chỉ định phân khu chồng trong Kế Hoạch Tổng Thể cho phép phát triển gia
cư cao niên trên đất việc làm chưa được sử dụng đúng mức được chỉ định;

3. Tu chính Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông Vận Tải của Kế Hoạch Tổng Thể để chỉ định
Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, xác lập Ranh Giới
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, và tu chính các sơ đồ Kế Hoạch Tổng Thể khác để thực
hiện các thay đổi liên quan;
4. Tu chính các chính sách trong Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills để làm rõ
cách áp dụng Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills cho các dự án chiếu theo
Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên trong khu vực Evergreen và làm rõ cách sử dụng
quỹ đất phát triển hiện có;
5. Tu chính Bộ Luật Thành Phố San José, bao gồm các tu chính trong Thiên 20, Phân Khu
để bổ sung địa hạt phân khu “Quy Hoạch Cụ Thể”, trong Bản Đồ Phân Khu để chỉ định
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể là Quy Hoạch Cụ Thể, và trong các mục khác của bộ luật
để thực hiện các tu chính liên quan;
6. Thông qua Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen; và
7.
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Chương này giới thiệu về Quy Hoạch Cụ Thể, mô tả tổ chức, bối
cảnh, thẩm quyền, mục đích và ý định, và mối liên hệ với các kế
hoạch và chính sách khác.
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Chương 8 – Triển Khai, Điều Hành & Tài Chánh

Quy Hoạch Cụ Thể này được tổ chức bao gồm các chương sau:

Chương này nói đến các hành động cần thiết để triển khai Quy Hoạch Cụ Thể bởi cả
Thành Phố San José và nhà phát triển để đạt được các mục tiêu và mục đích được
nêu trong Quy Hoạch Cụ Thể.

Chương 1 – Giới Thiệu
Chương này mô tả tổ chức, bối cảnh, thẩm quyền, mục đích và ý định, và mối liên hệ với
các kế hoạch và chính sách khác của Quy Hoạch Cụ Thể.
Chương 2 – Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển
Chương này mô tả phân khu các tiểu địa hạt và tiêu chuẩn phát triển, bao gồm các mục
đích sử dụng đất được cho phép, được cho phép có điều kiện, và bị cấm, và mặt cắt của
từng loại đường.
Chương 3 – Quy Hoạch Đất Chi Tiết
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Chương này mô tả chi tiết quy hoạch đất và giai đoạn xây dựng như một ví dụ về cách có
thể triển khai Quy Hoạch Cụ Thể tuân thủ đáng kể với các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát
Triển (Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế (Chương 5 và 6).
Chương 4 – Lưu Thông và Đi lại
Chương này mô tả quy hoạch đi lại chi tiết cho tất cả người sử dụng bao gồm xe đạp,
người đi bộ, và các phương tiện. Nó bao gồm hệ thống phân cấp đường chi tiết và mặt
cắt chi tiết cho từng loại đường.

Các ví dụ minh họa trong Quy Hoạch Cụ
Thể này, bao gồm minh họa bằng đồ họa,
bản vẽ, và ảnh, có tính chất minh họa, bao
gồm số lượng tòa nhà, địa điểm và hướng
tòa nhà, phương hướng đường phố, địa
điểm và quy mô các khu vực giải trí riêng
tư, và hình dạng đường biên cơ sở công
cộng.
Trừ khi được quy định khác, tất cả các
minh họa bằng đồ họa và ảnh chỉ được
xem là một khả năng thiết kế, và không
được xem là thiết kế cuối cùng.

Chương 6 – Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
Chương này mô tả các nguyên tắc thiết kế cảnh quan và thiết lập một bộ hướng dẫn thiết
kế cho các khu vực cảnh quan riêng tư và chung trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, bao
gồm khu vực giải trí, cảnh quan đường phố, và các khu đất trống.
Chương 7 – Hạ Tầng Cơ Sở và Cơ Sở Công Cộng
Chương này cung cấp tổng quan về các cải thiện hạ tầng cơ sở tiện ích lớn cần thiết khi
hoàn thiện xây dựng theo Quy Hoạch Cụ Thể và các cơ sở công cộng hoạch định để
cung cấp cho cư dân Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
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1.1. Tổ Chức Quy Hoạch Cụ Thể
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1.2.

Bối Cảnh Quy Hoạch Cụ Thể

Mục đích sử dụng đất xung quanh Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể chủ yếu là các khu dân cư
của Murillo về phía tây bắc và Chaboya về phía tây nam. Công Viên Fowler Creek nằm cạnh
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, về phía nam Strada Circolare, cung cấp tiện nghi giải trí gần đó.
Trường Đại Học Evergreen Valley, cung cấp các khóa học cho người lớn, cách khoảng 1.2
dặm từ ranh giới Khu Vực Quy Hoạch.
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Trung Tâm Thương Mại Eastridge cách khoảng ba dặm về phía tây bắc. Ngoài ra, Quảng
Trường Làng Evergreen cách khoảng 0.5 dặm từ ranh giới Khu Vực Quy Hoạch. Quảng
Trường Làng Evergreen bao gồm các tiện nghi và dịch vụ như thư viện, nhà hàng, quán cà
phê, phòng khám y khoa, phòng khám răng, tiệm làm tóc, cửa hàng tạp hóa, tiệm giặt khô, và
một số ngân hàng. Một trạm cứu hỏa San José cách khoảng 0.7 dặm từ ranh giới Khu Vực
Quy Hoạch.
Lối vào chính của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể là từ Aborn Road và Yerba Buena Road, qua
đó có thể đi vào lần lượt Capital Expressway và Quốc Lộ 101.
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể bao gồm đất nông nghiệp cũ hiện dùng để chăn thả gia súc.
Lạch Fowler, thường ở tình trạng thiếu nước, trải dài nửa phía bắc của Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể. Hiện có hai khu nhà ở nửa phía nam của khu vực này. Hình ảnh chụp từ trên cao
của khu vực này từ năm 1998 cho thấy hầu hết khu vực phát triển đề xuất trước đây là một
vườn cây ăn quả.
Theo bản đồ địa hình, khu vực phát triển đề xuất tương đối bằng phẳng. Khu vực này nhìn
chung là dốc ở độ cao từ khoảng 470 foot (143 m) Datum Thẳng Đứng Trắc Địa Quốc Gia
(NGVD) dọc theo ranh giới phía tây đến khoảng 570 foot (174 m) NGVD ở rìa phía đông của
khu vực phát triển.
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Như thể hiện trong Hình 1-1: Địa Điểm Quy Hoạch Cụ Thể và Hình 1-2: Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể, Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm trong phạm vi thành phố của Thành Phố San José.
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể có ranh giới là Aborn Drive về phía bắc, Alta Avenue và Yerba
Buena Road về phía tây, một khuôn viên công ty về phía nam, và Ranh Giới Tăng Trưởng Đô
Thị Kế Hoạch Tổng Thể của Thành Phố về phía đông.
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Hành lang Lạch Fowler chia đôi Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể phía bắc Fowler Road và kéo
dài từ đông sang tây qua Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Phần lớn dải đất này, bao gồm phần
đất gần với Altia Avenue, có một kênh ranh giới hẹp và nhiều cỏ và rơm, tương tự như môi
trường sống đồng cỏ xung quanh. Mặc dù được xác định là một con lạch trên nhiều bản đồ,
đã không thấy nước chảy trên bề mặt trong nhiều năm, ngay cả trong mùa đông 2016-17, một
trong những mùa ẩm ướt nhất được ghi nhận ở Bắc California. Có khoảng 154 cây trong Khu
Vực Quy Hoạch, trong đó phần lớn ở tình trạng từ khá đến kém.
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Thẩm Quyền Quy Hoạch Cụ Thể

Quy Hoạch Cụ Thể này được ủy quyền theo Bộ Luật Chính Quyền California
các đoạn 65450 đến 65457. Luật này cho phép thông qua quy hoạch cụ thể để
triển khai một cách có hệ thống tại khu vực thuộc kế hoạch tổng thể địa
phương.
Khi các đề xuất phát triển cụ thể theo địa điểm tiếp theo cho Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể được trình cho Thành Phố San José, nhân viên quy hoạch sẽ
sử dụng Quy Hoạch Cụ Thể này làm hướng dẫn về chính sách và quy định
cho việc xem xét dự án tiếp theo.

1.4.
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Giúp các cựu chiến binh cao niên và thành viên gia đình đủ tiêu chuẩn của
họ tái hội nhập cộng đồng bằng cách cung cấp gia cư giá phải chăng cho
cựu chiến binh cao niên và dịch vụ cựu chiến binh thích hợp.



Thành lập một cộng đồng lo liệu cho nhu cầu xã hội, giải trí, và gia cư của
người cao niên, bao gồm các cựu chiến binh cao niên và thành viên gia
đình đủ tiêu chuẩn của họ, những người có cùng sở thích và lối sống.



Cung cấp các loại đơn vị nhà ở hỗn hợp.



Cho phép linh động trong quy định sử dụng đất để chiếu cố cho hạn chế
của khu vực, sự đa dạng trong phong cách gia cư, và điều kiện thị trường
luôn thay đổi.



Kết hợp môi trường tự nhiên và xây dựng để giảm thiểu sự xáo trộn các
đặc trưng tự nhiên, và trong phạm vi khả thi, hòa hợp với địa hình, cây cối,
và đường thoát nước hiện có của khu vực.



Bảo tồn và bảo vệ Hành Lang Lạch Fowler, tuân thủ các quy định hành
lang ven sông áp dụng của Thành Phố.



Tạo ra một cộng đồng với thiết kế kiến trúc và cảnh quan và quy hoạch cơ
sở chất lượng cao, tạo nên một bản sắc đặc biệt và cảm giác về nơi chốn
mạnh mẽ.



Tạo ra môi trường an ninh để sinh sống và giải trí.



Tạo ra một cộng đồng với nhiều lựa chọn về giải trí và đi lại bằng cách
cung cấp một mạng lưới lưu thông thân thiện với xe đạp và người đi bộ.



Tạo ra một cộng đồng nhạy cảm với môi trường bằng cách tối đa hóa tiềm
năng về bảo tồn năng lượng và nước qua các thiết kế và đặc trưng tòa
nhà và cảnh quan, bao gồm sử dụng nước tái chế nếu có sẵn để tưới tiêu
cảnh quan trong các khu vực chung và, nếu có thể được, thu hồi và xử lý
nước tưới tiêu và nước mưa qua các quá trình tự nhiên dựa trên cảnh
quan.

Mục Đích và Mục Tiêu

Mục đích của Quy Hoạch Cụ Thể này là nhằm triển khai Kế Hoạch Tổng Thể
Thành Phố San José, như tu chính bởi Dự Luật Tiên Khởi Nhà Cao Niên
Evergreen (Dự Luật Tiên Khởi), và nhằm lập kế hoạch toàn diện cho phát triển
tương lai trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Quy Hoạch Cụ Thể triển khai phân khu Địa Hạt Quy Hoạch Cụ Thể cho Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể và quy định các tiêu chuẩn phát triển, hướng dẫn lưu
thông và đi lại, hướng dẫn thiết kế, quy hoạch hạ tầng cơ sở, và thủ tục triển
khai cho phát triển tương lai trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Trong khi Kế
Hoạch Tổng Thể là hướng dẫn chính cho tăng trưởng và phát triển ở San
José, Quy Hoạch Cụ Thể chú trọng vào các đặc điểm độc đáo của Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể và đề ra một tiến trình phát triển và quy định sử dụng đất
để phản ánh tầm nhìn của cử tri cho khu vực này.
Quy Hoạch Cụ Thể này nhằm tạo ra phát triển nhà ở chất lượng cao được thiết
kế đáp ứng nhu cầu của người cao niên, bao gồm cựu chiến binh. Các mục
tiêu sau đây hình thành cơ sở để hướng dẫn phát triển trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể:


Cung cấp cơ hội gia cư đáp ứng nhu cầu của “công dân cao niên”
(trong này gọi là “người cao niên”) như xác định trong Bộ Luật Dân
Sự California đoạn 51.3.



Cung cấp đơn vị gia cư giá phải chăng tương đương với 20 phần
trăm tổng số đơn vị gia cư được xây dựng trong Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể.
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1.5.

Mối Quan Hệ với các Chính Sách và Quy Hoạch Hiện Có

Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040
Kế Hoạch Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040 (Kế Hoạch Tổng Thể),
thông qua ngày 1 tháng Mười Một, 2011, và được tu chính sau đó, đề ra một
tầm nhìn và lộ trình toàn diện để định hướng cho tăng trưởng liên tục của Thành
Phố đến hết năm 2040. Kế Hoạch Tổng Thể bao gồm các chính sách sử dụng
đất để định hình quá trình chuyển đổi các Khu Vực Tăng Trưởng được xác định
theo chiến lược và chưa được sử dụng đúng mức sang các địa hạt đô thị sử
dụng hỗn hợp với mật độ cao hơn hay “Làng Đô Thị” mà có thể tạo điều kiện
cho tăng trưởng việc làm và gia cư và giảm tác động môi trường của tăng
trưởng bằng cách thúc đẩy sử dụng hệ thống chuyển chở và tạo điều kiện đi bộ.
Chiến lược sử dụng đất này, kết hợp với các chính sách kinh tế và môi trường
cấp tiến, sẽ giúp Thành Phố đạt được tầm nhìn tương lai.
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Như tu chính bởi Dự Luật Tiên Khởi, chỉ định sử dụng đất Kế Hoạch Tổng Thể
cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể là Công Viên Công Nghệ (IP) với Phân Khu
Chồng Gia Cư Cao Niên và một Ranh Giới Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Phân
khu chồng cho phép phát triển phù hợp với Quy Hoạch Cụ Thể.
Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị

Như thế hiện trong Hình 1-3: Ranh Giới Chính Sách Phát Triển Evergreen-East
Hills, Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm trong một khu vực quy hoạch lớn hơn
nhiều ban đầu gọi là Chính Sách Phát Triển Evergreen (EDP) và từ năm 2008
được gọi là Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP). Khu vực này
nói chung tiếp giáp với Hellyer Avenue, Quốc Lộ 101, Story Road, và Ranh Giới
Tăng Trưởng Đô Thị của Thành Phố (UGB) trong vùng chân đồi phía đông.
EEHDP hình thành từ một số nỗ lực quy hoạch trước đó, bao gồm EDP, công việc
của Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen, tiến trình hoạch định Chiến Lược Tầm Nhìn
Evergreen-East Hills (EEHVS), chương trình Dự Luật Tiên Khởi Strong
Neighborhood, và Chương Trình Knight trong charrette khu vực EvergreenEastridge Tòa Nhà Cộng Đồng. EEHDP thay thế EDP, hiệu chỉnh phát triển cho
phép trong “Khu Vực Cơ Hội Lớn” được xác định trong EEHVS. Bốn Khu vực Cơ
Hội Lớn trong EEHVS là “Arcadia Property,” Sân Golf Pleasant Hills, khu vực
“Campus Industrial”, và phần phía tây của khuôn viên Trường Đại Học Cộng Đồng
Evergreen Valley. Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm trong khu vực “Campus
Industrial” được xác định trong EEHVS.
Dự Luật Tiên Khởi tu chính EEHDP để làm rõ cách áp dụng EEHDP cho các dự
án chiếu theo Phân Khu Chồng Gia Cư Cao Niên trong khu vực Evergreen và làm
rõ cách sử dụng quỹ đất phát triển hiện có

Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị (UGB), còn được gọi là “Đường Xanh”, xác định
vành đai đô thị hóa ngoài cùng của San José. Bên ngoài ranh giới này, phát triển
có tính chất nông thôn và mở. UGB cũng phát triển một bản sắc rõ nét hơn cho
Thành Phố bằng cách xác định nơi bắt đầu và kết thúc và bằng cách bảo tồn tài
nguyên đất trống và môi trường sống quý giá.
Mục đích của UGB là nhằm xác định đường giới hạn phát triển xâm lấn và các
mục đích sử dụng đất bán đô thị tới các sườn đồi tiếp giáp lòng thung lũng. UGB
của Thành Phố nói chung chạy theo đường dốc 15 phần trăm, trừ khi các vấn đề
địa chất hoặc các mục đích sử dụng đất hiện tại cho thấy nó phải nằm ở dưới
đường dốc 15 phần trăm.
Như thể hiện trong Hình 1-1: Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể nằm gọn trong UGB. Ngoài ra, Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm gọn
trong ranh giới thành phố, vùng ảnh hưởng, và khu vực dịch vụ đô thị của Thành
Phố San José.
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Kết Quả Chính Số 1: Phần phát triển mới phải tuân theo các nguyên tắc
“bền vững” về sự bình đẳng, môi trường và phát triển kinh tế.







Tạo ra những nơi an toàn, được chiếu sáng tốt.



Làm đẹp cho cộng đồng (tức là cải thiện mỹ quan chung) Evergreen bằng
cách trồng cây, ngầm hóa các công trình tiện ích, và các phương thức khác.

Kết Quả Chính Số 3: Hạ tầng cơ sở và dịch vụ phải hỗ trợ mức phát triển
nhà ở và thương mại/bán lẻ/văn phòng hoạch định.


Bảo vệ môi trường thông qua bảo tồn năng lượng và nước, nguồn năng
lượng thay thế (ví dụ như năng lượng mặt trời), “công trình xanh,” và các
cách tiếp cận bền vững khác.

Tạo ra một mạng lưới đường kết nối an toàn, được chiếu sáng tốt và dễ
bảo vệ cho người đi bộ và xe đạp trên các khu dân cư, dọc các lạch, và đến
các điểm đến chính (bao gồm các ga chuyên chở) tại Evergreen.



Bảo vệ hành lang thú hoang và các môi trường sống khác nếu thích hợp
và có lợi.

Đảm bảo vỉa hè đủ rộng, đủ cây cối trên đường phố, đủ chiếu sáng, và các
đặc trưng khác để tạo điều kiện đi bộ thuận tiện.



Hình thành công viên, đường đi, vườn cộng đồng, và các khu đất trống
khác cung cấp giải trí và các khu vực xanh để hỗ trợ cư dân và nhân viên
hiện tại và trong tương lai.

Duy trì Đường Xanh/Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị ở vị trí hiện tại.

Kết Quả Chính Số 2: Tất cả các phần phát triển mới phải có chất lượng cao
và có tính mỹ quan.
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Đa dạng hóa phong cách kiến trúc.



Giảm thiểu cản trở tầm nhìn.



Đảm bảo phần phát triển tương thích (về thiết kế, mật độ, hình khối, v.v)
với các bất động sản bên cạnh và hòa hợp tốt với các khu nhà và cảnh
quan xung quanh hiện có.

Kết Quả Chính Số 4: Nâng cao chất lượng sống tổng thể của Evergreen bằng
cách bồi dưỡng các khu vực thương mại/thương nghiệp, sử dụng hỗn hợp,
và dân cư sôi động được kết nối bằng các phương tiện giao thông vận tài đa
dạng và tiện nghi cộng đồng.


Tạo cơ hội cho người dân gặp gỡ và giao lưu ở nơi công cộng, cơ sở
thương nghiệp, khu vực giải trí, v.v



Thúc đẩy sự hưởng thụ của người dân và mỹ quan khu vực.

Kết Quả Chính Số 5: Tạo cơ hội gia cư cho nhiều loại hộ gia đình và mức thu
nhập đa dạng.



Đảm bảo kích thước của nhà một gia đình tương xứng với quy mô lô đất
và phát triển gia cư gần đó.



Đặt (tức là để lùi lại) các tòa nhà ở khoảng cách thích hợp từ vỉa hè để tạo
ra bản sắc khu phố/cộng đồng, cảnh quan mong muốn và môi trường bộ
hành thân thiện và an toàn.



Tạo cơ hội phát triển cho gia cư giá phải chăng và thu nhập hỗn hợp để đáp
ứng nhu cầu gia cư của mọi giai đoạn cuộc sống (độc thân, kết hôn, gia
đình, “người đơn côi,” và người cao niên).



Điều hợp và kết hợp hoạch định sử dụng đất trong các mục đích sử dụng
đất (ví dụ: nhà ở, dân sinh/trường học/thương mại, v.v) để giải quyết các
vấn đề lối vào, đậu xe, kết nối bộ hành, và các vấn đề khác.



Tạo cơ hội cho nhiều loại gia cư khác nhau (một gia đình, chung cư, căn
hộ, sống/làm việc, v.v).

Cung cấp đủ chỗ đậu xe cho tất cả cư dân và khách của họ trong phát
triển nhà ở mới.





Hòa trộn các loại gia cư trong một địa điểm phát triển.



Tạo cơ hội cho cả người mua nhà và người thuê nhà.
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Quy Hoạch Cụ Thể kết hợp một số nỗ lực quy hoạch quy mô lớn được thực hiện
trước đó cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể và Khu Vực EEHDP rộng lớn hơn. Cụ
thể là Quy Hoạch Cụ Thể triển khai các mục tiêu sau đây được nêu rõ trong Phụ
Lục A – Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải
tại Evergreen-East Hills, của EEHDP:

1 I GIỚI THIỆU

Sắc Lệnh Phân Khu
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Dự Luật Tiên Khởi phân khu lại Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể sang địa hạt “Quy
Hoạch Cụ Thể”. Quy Hoạch Cụ Thể này triển khai địa hạt Quy Hoạch Cụ Thể
trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể và quy định các tiêu chuẩn phân khu và phát
triển cho các mục đích sử dụng trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Theo quy
định trong Bộ Luật Chính Quyền đoạn 65451, Quy Hoạch Cụ Thể bao gồm một
tuyên bố về mối liên hệ của nó với Kế Hoạch Tổng Thể và bao gồm bản văn và
hình ảnh nêu rõ phân bố, địa điểm, và phạm vi sử dụng đất, bao gồm các khu đất
trống, trong khu vực được áp dụng quy hoạch. Ngoài ra, Quy Hoạch Cụ Thể quy
định: (1) đề xuất về phân bố, địa điểm, và phạm vi và mật độ của các thành phần
chính của giao thông công cộng và cá nhân, nước thải, nước, cống thoát nước,
nơi xử lý chất thải rắn, năng lượng, và các cơ sở thiết yếu khác được đề xuất
nằm trong khu vực được áp dụng quy hoạch và cần để hỗ trợ các mục đích sử
dụng đất được mô tả trong quy hoạch; (2) các tiêu chuẩn và tiêu chí tiến hành
phát triển; và (3) một chương trình triển khai.
Quy Hoạch Cụ Thể này được triển khai chiếu theo Chương 8: Triển Khai, Điều
Hành & Tài Chánh.
Diễn Giải
Thuật ngữ “phải”, “nên”, và “có thể” được sử dụng trong Quy Hoạch Cụ Thể.
Thuật ngữ “phải” được sử dụng để biểu thị một tiêu chuẩn cần tuân thủ. Thuật
ngữ “nên” được sử dụng để biểu thị một hướng dẫn được khuyến nghị, nhưng
không bắt buộc trong mọi hoàn cảnh. Thuật ngữ “có thể” được sử dụng để biểu
thị một điều được cho phép hoặc tùy ý, nhưng không bắt buộc.
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Chương Bộ Luật Phân Khu của Bộ Luật Thành Phố San José (“Bộ Luật Phân
Khu”) là tài liệu chính triển khai Kế Hoạch Tổng Thể. Bộ Luật Phân Khu nêu các
quy định về các mục đích sử dụng đất được cho phép, quy định phát triển, và quy
trình cấp phép phát triển cho các lô đất tại Thành Phố San José.
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Chương này mô tả các tiêu chuẩn phân khu tiểu địa hạt và
tiêu chuẩn phát triển, bao gồm các mục đích sử dụng đất
được cho phép, được cho phép có điều kiện, và bị cấm, cũng
như các mặt cắt ngang của từng loại đường.
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CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN KHU VÀ PHÁT TRIỂN

TIÊU CHUẨN PHÂN KHU & PHÁT TRIỂN | 2

2.1.

Giới Thiệu

Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen (Kế Hoạch Cụ
Thể) là văn bản pháp quy được đưa vào Bộ Luật Phân Khu của Thành Phố San José
sẽ triển khai Kế Hoạch Cụ thể thực hiện phân khu địa hạt cho tất cả các bất động
sản trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.
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Kế Hoạch Cụ Thể này được triển khai chiếu theo Chương 8: Triển Khai, Quản
Lý & Cấp Vốn. Trong phạm vi mà bất kỳ yêu cầu nào thuộc chương này
(Chương 2) mâu thuẫn với từ Chương 3 đến Chương 7, các yêu cầu trong
Chương 2 sẽ được ưu tiên áp dụng.
Chương này mô tả việc phân khu các tiểu địa hạt áp dụng cho Khu Vực Kế
Hoạch Cụ Thể. Chương này cũng bao gồm các tiêu chuẩn phát triển cho từng
tiểu địa hạt, bao gồm giới hạn chiều cao xây dựng và khoảng lùi, yêu cầu về đậu
xe và mục đích sử dụng được cho phép. Các tiểu địa hạt phân khu sử dụng đất
theo Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm:


Gia cư

G-24

 Tiểu Địa Hạt Đơn Gia Cư (ESH-R-1)
 Tiểu Địa Hạt Đa Gia Cư (ESH-R-M)


Khu Đất Trống Thụ Động (ESH-POS)

Hình 2-1b: Phân khu cho thấy các tiểu địa hạt phân khu theo Kế Hoạch. Ranh
giới giữa các tiểu địa hạt ESH-R-1 và ESH-R-M không cố định và có thể được
điều chỉnh để đáp ứng những hạn chế cơ sở và/ hoặc các mục tiêu hoặc mục
đích bổ sung theo Kế Hoạch, bao gồm bất kỳ lúc nào một công viên công cộng
được yêu cầu theo yêu cầu dành đất xây công viên và/hoặc yêu cầu về tác động
đến công viên của Thành Phố. (Các) Bản Đồ Cuối Cùng để phát triển trong phạm
vi Khu Vực Kế Hoạch sẽ thiết lập ranh giới chính xác của những tiểu địa hạt này.
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Hình 2-1a: Địa Hạt Phân Khu theo Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở dành cho Người Cao Tuổi Evergreen
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Hình 2-1b: Tiểu Địa Hạt Phân Khu theo Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở dành cho Người Cao Niên Evergreen
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Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư

2.2.1. Mục Đích và Mô Tả Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư
Tiểu Địa Hạt Đơn Gia Cư (ESH-R-1)

G-27

Mục đích của Tiểu Địa Hạt Đơn Gia Cư là tạo ra, duy trì và tăng cường những
khu vực dành cho các căn hộ một gia đình gắn liền và tách biệt. Tiểu địa hạt
này dành cho các đơn vị gia cư một gia đình theo mức giá thị trường và căn hộ
hai gia đình có sân bãi có cảnh quan, trong khu phố có khu vui chơi giải trí, khu
đất trống, đường phố, và các tiện nghi gia cư điển hình khác.
Tiểu Địa Hạt ESH-R-1 sẽ có trong cộng đồng có cổng an toàn với những
đường đi riêng. Tiểu Địa Hạt này sẽ có trung tâm giải trí chính ở khu vực trung
tâm và ít nhất là một trung tâm giải trí phụ.
Tiểu Địa Hạt Đa Gia Cư (ESH-R-M)
Mục đích của Tiểu Địa Hạt Đa Gia Cư là tạo ra, duy trì và tăng cường những
khu vực cho công trình xây dựng đa gia cư ở mật độ trung bình. Tiểu địa hạt
này dành cho các cđơn vị đa gia cư trong không gian có cảnh quan, trong khu
phố có khu vui chơi giải trí, khu đất trống, đường phố, và các tiện nghi gia cư
điển hình khác.
Tiểu địa hạt phân khu ESH-R-M có thể nằm ngoài phần Khu Vực Kế Hoạch Cụ
Thể sẽ được trang bị cổng.

2-4 | KẾ HOẠCH CỤ THỂ VỀ NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI CỦA EVERGREEN

2.2.2. Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư
Toàn bộ quá trình phát triển các Tiểu Địa Hạt ESH-R-1 và ESH-R-M phải nhất
quán với các quy định phát triển trong Bảng 2-1: Quy Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt
Gia Cư và Bảng 2-2: Các Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư - Tiêu Chuẩn Phát Triển
theo Loại Cơ Sở, có thể chịu các sai lệch nhỏ được phép trong Mục 8.3.3 của
Chương 8: Triển Khai, Quản Lý & Cấp Vốn.
Một số tiêu chuẩn phát triển được mô tả trong Bảng 2-2: Tiểu Địa Hạt Phân Khu
Gia Cư - Tiêu Chuẩn Phát Triển theo Loại Cơ Sở được thể hiện trong Hình 2-2a:
Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất Tách Biệt, Hình 2-2b: Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất
Gắn Liền, Hình 2-2c: Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất Không Chính Quy, Hình 2-3:
Tiêu Chuẩn Phát Triển Khu Đa Gia Cư.

2.2.3. Tiêu Chuẩn Chất Lượng Tiểu Địa Hạt Gia Cư
Các công trình xây dựng trong các Tiểu Địa Hạt Gia Cư dành cho Người Cao
Tuổi của Evergreen sẽ phải tuân theo các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Địa Hạt theo
Kế Hoạch Cụ Thể.
Các Mục Đích Sử Dụng Được Phép
Bảng 2-1: Quy Định Sử Dụng Đất Địa Hạt Gia Cư liệt kê các mục đích sử dụng
được cho phép, được cho phép có điều kiện, và được cho phép đặc biệt trong
Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư.
Các mục đích sử dụng đất “được cho phép” được biểu thị bằng chữ “P” trong
Bảng 2-1: Quy Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư.
Các mục đích sử dụng đất “có điều kiện” được biểu thị bằng chữ “C” trong Bảng 2-1:
Quy Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư. Những mục đích sử dụng này phải
được cho phép trong các tiểu địa hạt được chỉ định, là mục đích sử dụng độc lập,
nhưng chỉ sau khi được cấp và tuân thủ theo Giấy Phép Thực Hiện Kế Hoạch Cụ
Thể về Nhà Ở của Evergreen (ESP), theo quy định trong Chương 8: Triển Khai,
Quản Lý & Cấp Vốn.
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Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể là Địa Hạt Phân Khu theo Kế Hoạch Cụ Thể được
phân vùng và có hai tiểu địa hạt phân khu gia cư nhằm mục đích tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển trật tự cho lên đến 910 đơn vị gia cư ở cả hai cấu
hình tách biệt và gắn liền. Theo luật tiểu bang cho phép, sự lưu trú trong các
đơn vị gia cư này chỉ dành cho người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên và cư dân
thường trú đủ tiêu chuẩn sống chung với những người cao tuổi đó.

Nhà ở trong địa hạt này phải bao gồm nhà ở đáp ứng các yêu cầu trong Mục
2.2.7, Nhà Ở Phổ Thông, dưới đây. Tiểu địa hạt này phải có ít nhất một trung tâm
vui chơi giải trí phụ và lối vào khu đất trống.
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Mục đích sử dụng “đặc biệt” được biểu thị bằng chữ “S” trong Bảng 2-1: Quy
Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư. Những mục đích sử dụng này phải được
cho phép trong các tiểu địa hạt được chỉ định, là mục đích sử dụng độc lập,
nhưng chỉ sau khi được cấp và tuân thủ theo Giấy Phép Thực Hiện Kế Hoạch
Cụ Thể về Nhà Ở của Evergreen (ESP), theo quy định trong Chương 8: Triển
Khai, Quản Lý & Cấp Vốn.
Các mục đích sử dụng đất không được phép được biểu thị bằng dấu “–” trong
Bảng 2-1: Quy Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư.
Các mục đích sử dụng đất không được liệt kê trong Bảng 2-1: Quy Định Sử
Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư không được phép áp dụng, trừ khi Giám Đốc Quy
Hoạch, Xây Dựng và Thi Hành Bộ Luật (Giám Đốc) xác định rằng các quy định
này nhất quán với mục đích và ý định của Kế Hoạch Cụ Thể.

G-28
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Bảng 2-1: Quy Định Sử Dụng Tiểu Địa Hạt Gia Cư
Tiểu Địa Hạt Đơn Gia Cư
Sử Dụng

(ESH-R-1)

Tiểu Địa Hạt Đa Gia Cư (ESH-R-M)

Ghi Chú

Nơi ở của một gia đình

P

C

Ghi Chú 1, 2

Nơi ở của hai gia đình

P

C

Ghi Chú 2

Nơi ở của nhiều gia đình

–

P

Cơ sở chăm sóc dân cư, sáu người trở xuống

P

P

Công trình xây dựng và kết cấu phụ

P

P

Ghi Chú 3

Thời hạn cư ngụ của gia đình

P

P

Ghi Chú 4

Nhà Mẫu

P

P

Ghi Chú 5

Câu lạc bộ hoặc nhà nghỉ tư

P

P

Câu lạc bộ bơi hoặc tennis

P

P

P

P

Ghi Chú 6

P

P

Ghi Chú 7

P

P

Ghi Chú 8

Sử Dụng và Cải Tiến Công Trình Phụ Gia Cư

G-29

Liên Quan Đến Giải Trí và Vui Chơi

Các Mục Đích Sử Dụng Công Cộng, Bán Công Cộng
và Tổ Hợp
Viện bảo tàng, thư viện, công viên, sân chơi, hoặc
trung tâm cộng đồng (do tư nhân điều hành)
Viện bảo tàng, thư viện, công viên, sân chơi, hoặc
trung tâm cộng đồng (thuộc quyền điều hành chung)
Các Dịch Vụ Chung
Chợ nông sản đã được chứng nhận
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Mục Đích Sử Dụng Đất Gia Cư
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Tiểu Địa Hạt Đơn Gia Cư
Sử Dụng

Tiểu Địa Hạt Đa Gia Cư (ESH-R-M)

Ghi Chú

Chợ nông sản đã được chứng nhận - quy mô nhỏ

P

P

Ghi Chú 8

Khai thác nông nghiệp khu lân cận

P

P

Ghi Chú 8

Bán hàng ngoài trời - Trái cây tươi và rau xanh

P

P

Ghi Chú 8

C

C

C

C

C

C

C

C

Ghi Chú 9

P

P

Ghi Chú 9

S

S

Ghi Chú 10

P

P

Vận Chuyển và Tiện Ích
Hệ thống truyền hình, ăng-ten cộng đồng
Sử dụng luân phiên ngoài cơ sở và sử dụng thay thế
sắp xếp đỗ xe
Cơ sở tiện ích, không bao gồm sân bãi đoàn thể,
kho bãi hoặc sửa chữa và nhà kho

G-30

Truyền thông không dây, ăng-ten
Ăng-ten truyền thông không dây, công trình xây dựng
gắn lên
Phát Điện Năng
Các cơ sở không vượt quá giới hạn tiếng ồn hay không khí
tiêu chuẩn
Hệ thống quang điện mặt trời
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(ESH-R-1)
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Các Ghi Chú:
Trừ trường hợp luật pháp tiểu bang có thể yêu cầu, chỉ có một đơn vị nhà ở một gia đình trên mỗi lô đất trong địa hạt ESH-R-1.

2.

Ngoài việc cư ngụ trong nhà ở dưới hình thức cư trú, các trường hợp sử dụng phụ khác, theo xác định của Bộ Luật Phân Khu (có thể được sửa đổi tùy từng thời
điểm), được cho phép.

3.

Không lô đất nào có thể được sử dụng duy nhất cho kết cấu hay công trình xây dựng phụ.

4.

Các trường hợp cư ngụ của gia đình sẽ phải tuân theo các điều khoản thường áp dụng của Bộ Luật Phân Khu liên quan đến các tiêu chí thực hiện đối với các
trường hợp cư ngụ của gia đình và không được là mục đích sử dụng bị cấm, theo xác định bởi Bộ Luật Phân Khu (đôi khi có thể sửa đổi tùy từng thời điểm).

5.

“Nhà Mẫu” được định nghĩa là những đơn vị nhà ở mới chưa có người cư ngụ cho mục đích gia cư cung cấp một ví dụ về một loại nhà ở sẽ được phát triển trong
Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Mặc dù có bất cứ điều gì trái với Bộ Luật Phân Khu, nhà mẫu ở bất kỳ tiểu địa hạt phân khu gia cư nào theo Kế Hoạch Cụ Thể của
Evergreen đều có thể được sử dụng làm văn phòng bán hàng liên quan đến việc bán các đơn vị nhà ở thuộc Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Đất đai trong bất kỳ tiểu
địa hạt phân khu gia cư nào theo Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen cũng có thể được sử dụng làm địa điểm cho cấu trúc tạm thời, ví dụ như nhà di động, được sử
dụng làm văn phòng bán hàng liên quan đến việc bán các đơn vị nhà ở trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Ngoài ra, đất đai trong bất kỳ tiểu địa hạt phân khu gia cư
nào theo Kế Hoạch Cụ Thể của Evergreen đều có thể được sử dụng để làm bãi đậu xe ngoài đường phố hoặc nhằm các mục đích sử dụng khác liên quan đến văn
phòng bán hàng hoặc nhà mẫu. Những mục đích sử dụng này sẽ được giới hạn trong thời gian hoạt động của văn phòng bán hàng hoặc nhà mẫu.

6.

Khu đất trống tư nhân, công viên, và các cơ sở cộng đồng tư nhân, kể cả các trung tâm vui chơi giải trí, được cho phép trong các tiểu địa hạt phân khu gia cư theo
Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen. Không được phép xây dựng viện bảo tàng hoặc thư viện ở bên ngoài trung tâm vui chơi giải trí.

7.

Được phép xây dựng các công viên công cộng (P) trong phạm vi bắt buộc theo luật pháp tiểu bang. Tất cả các mục đích sử dụng khác thuộc hạng mục sử dụng này
đều bị cấm.

8.

Những mục đích sử dụng này chỉ được phép ở các khu đất trống tư nhân và công cộng (nhưng không phải là khu đất trống thụ động) và các trung tâm vui chơi giải trí.

9.

Có thể cho phép thực hiện một số sửa đổi đối với các trang thiết bị không dây hiện khi được chính quyền cấp phép theo Bộ Luật Phân Khu (có thể được sửa đổi tùy
theo từng thời điểm). Chỉ được phép sử dụng ăng-ten truyền thông không dây trong các tiểu địa hạt gia cư chỉ khi đáp ứng được tất cả các tiêu chí sau: (a) ăng-ten
được đề xuất nằm trên lô đất không sử dụng cho gia cư; và (b) ăng-ten được đề xuất nằm ở khoảng cách: (1) xa hơn ba mươi lăm (35) foot từ khu gia cư gần nhất;
hoặc xa ít nhất là một (1) foot từ khu gia cư gần nhất cho mỗi foot chiều cao cột monopole, tùy theo khoảng cách nào lớn hơn; hoặc (2) xa hơn hai mươi (20) foot từ
khu gia cư gần nhất nếu ăng-ten được đề xuất được gắn trên công trình tiện ích hiện có trong hành lang tiện ích. Chiều cao tối đa của ăng-ten truyền thông không
dây có thể tăng lên theo chiều cao tối đa yêu cầu của địa hạt phân khu, trong đó có thể nằm trong khoảng tối đa là sáu mươi foot nếu ăng-ten là cột monopole ăngten truyền thông không dây cọc đơn có đường kính nhỏ.

10.

Được phép (P) lắp đặt máy phát điện dự trữ hoặc dự phòng không yêu cầu phải có giấy phép của chính quyền thành phố (bao gồm nhưng không giới hạn ở hạng
mục xây lắp, điện, hoặc cơ khí) và đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về tiếng ồn và không khí và không phụ thuộc vào yêu cầu cấp phép cho mục đích sử dụng đặc
biệt.
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Bảng 2-2: Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư – Tiêu Chuẩn Phát Triển theo Loại Cơ Sở

Loại Cơ Sở
Địa Điểm

1

Số Lượng Tối Thiểu trong Kế Hoạch Cụ Thể
Khu Vực

Gia Đình Đơn Lẻ Gắn
Liền

Đa Gia Cư

Trung Tâm Giải Trí
Chính

Trung Tâm Giải Trí
Phụ

ESH-R-1 và E5H-R-M

ESH-R-1 và ESH-R-M

ESH-R-M

ESH-R-1

ESH-R-1 và ESH-R-M

4,500

3,500

6,000

130,680 (3 mẫu Anh)

10,890 (0.25 mẫu Anh)

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

1

2

Không Áp Dụng

Không Áp Dụng

Số Lượng Tối Đa trong Kế Hoạch Cụ Thể

Lên đến 910 đơn vị

Khu Vực
Khoảng Lùi Tối Thiểu (foot) 2
Phía Trước

G-32

10

10

19

12

12

Sườn, Phía Trong

4

0/4

7

15

15

Sườn, Ngoài Đường

10

10

15

15

15

Phía Sau, Phía Trong

10

10

15

15

15

Phía Sau, Ngoài Đường

10

10

15

15

15

không áp dụng

không áp dụng

25

20

10

18

18

0

không áp dụng

không áp dụng

Chiều Cao Tối Đa (foot) 4

35

35

45

45

35

Số Lượng tầng Tối Đa 3

2

2

3

3

2

200

200

60

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

200

không áp dụng

không áp dụng

3

Khoảng Cách Tối Thiểu Giữa Các Tòa Nhà
Tách Biệt
Chiều Dài Đường Lái Xe Vào Nhà Tối Thiểu
(foot)

Diện Tích Khu Đất Trống Riêng Tư Tối Thiểu
(foot vuông/đơn vị) 5
Diện Tích Chung Tối Thiểu
Không gian (foot vuông/đơn vị) 6
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Diện Tích Lô Đất Tối Thiểu (foot vuông)

Gia Đình Đơn Lẻ Tách
Rời
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Loại Cơ Sở

2 khu đậu xe có mái che

Gia Đình Đơn Lẻ Gắn
Liền

2 khu đậu xe có mái che

Đa Gia Cư
Từ căn hộ 1 phòng
ngủ studio đến Đơn
Vị Gia Cư có 2 phòng
ngủ: 1 nhà có 3 phòng
ngủ trở lên có mái
che hoặc không có
mái che: 1.25 có mái
che hoặc không có
mái che

Trung Tâm Giải Trí
Chính

không áp dụng

Trung Tâm Giải Trí
Phụ

không áp dụng

1 khu để xe đạp trong thời
gian ngắn trên 3,000 foot
vuông không gian trong nhà
cộng với 1 khu để xe đạp
trong thời gian ngắn trên
5,000 foot vuông khu vực
ngoài trời được phát triển
nhằm mục đích giải trí.

không áp dụng

không áp dụng

1 khu để xe đạp trong
thời gian ngắn trên 4
đơn vị gia cư

Điểm đậu xe cho khách

không áp dụng

không áp dụng

0.25 / đơn vị gia cư

không áp dụng

không áp dụng

Tỷ Lệ Diện Tích Sàn

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

65%

65%

50%

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

20,000

5,000

G-33

Bãi Để Xe Đạp

Diện Tích Mật Độ Xây Dựng Tối Đa
Kích Thước Thi Công Tối Đa (foot vuông)
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Đậu xe (tối thiểu)

Gia Đình Đơn Lẻ Tách
Rời
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Các Ghi Chú:
Các tiêu chuẩn phát triển loại sản phẩm áp dụng cho loại sản phẩm này bất kể tiểu địa hạt phân khu nào.

2.

Khoảng lùi sẽ được đo từ phía sau của vỉa hè. Nếu không có vỉa hè thì khoảng lùi sẽ được đo từ mép dải đất lề đường. Các phần lấn chiếm được phép vào khoảng
lùi bao gồm: cổng vòm và hiên, đầu cầu thang, bậc thang, cửa sổ xây nhô, góc trung gian, hộp tiện ích lò sưởi, dầm chìa, tấm chìa của mái và các đặc điểm tương
tự khác. Đối với phần kiến trúc nhô ra, chẳng hạn như cổng vòm và mái hiên lộ ra ít nhất một mặt, trong những ngôi nhà đơn gia cư tách rời và gắn liền, khoảng lùi
có thể bị giảm xuống đến hai foot ở khoảng lùi phía trước, bên cạnh hoặc góc bên cạnh và lên đến bốn foot ở khoảng lùi phía sau. Đối với phần kiến trúc nhô ra,
chẳng hạn như ban công mở ở ít nhất một mặt, trong nhà đa gia đình, khoảng lùi có thể được giảm xuống đến 7 foot ở khoảng lùi phía trước và phía sau.

3.

Trong Địa Hạt ESH-R-1, sân trước được xác định theo diện tích giữa ranh giới nhà phía trước và mặt trước của công trình, kéo dài đến ranh giới nhà mặt bên.

4.

Các yếu tố sau có thể vượt quá giới hạn chiều cao áp dụng là 10 foot:
a. Các đặc điểm trang trí như hình xoắn ốc, tháp chuông, mái vòm và đỉnh vòm.
b. Thang máy hoặc tháp cầu thang; căn hộ xuyên tầng, trừ căn hộ có chứa bất kỳ phòng sinh hoạt nào; và không gian lưu trữ trên tầng thượng có dựng rào
chắn hoặc xây tường.

G-34

c.

Ống khói, hệ thống thông gió, ống thông gió theo đường ống nước, bể nước, tháp làm mát, phòng máy móc, và các thiết bị và phụ tùng khác sử dụng năng
lượng mặt trời đặt trên tầng thượng.

5.

Khu đất trống riêng tư là không gian ngoài trời cung cấp chỉ cho cư dân có nhà sinh hoạt gắn liền với không gian đó sử dụng. Khu đất trống riêng tư có thể ở dưới
dạng sân sau, sân trong, ban công, và/hoặc mặt đất.

6.

Khu đất trống chung là không gian ngoài trời cung cấp cho tất cả các cư dân thuộc Địa Hạt ESH-R-M sử dụng và giải trí. Khu đất đó phải sử dụng được và chỉ cho
phép trang trí cảnh quan nâng cao tiện ích của khu đất (các khu vực cảnh quan trang trí không được tính là khu đất trống chung). Khu đất trống chung bắt buộc tính
trên mỗi đơn vị gia cư sẽ được giảm theo diện tích tương đương với số lượng khu đất trống tư nhân được cung cấp vượt quá Số Lượng Khu Đất Trống Riêng Tư
Tối Thiểu bắt buộc.
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Hình 2-2a: Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất Tách Rời
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Hình 2-2b: Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất Gắn Liền
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Hình 2-2c: Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Lô Đất Không Chính Quy
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Hình 2-3: Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Đa Gia Cư
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2.2.4. Quy Định về Hàng Rào cho Tiểu Địa Hạt Gia Cư
Chiều Cao Hàng Rào

Chiều cao hàng rào sẽ được đo từ độ dốc hiện có. Khi có chênh lệch về độ dốc dọc theo ranh giới
bất động sản chung vượt quá hai foot, bất kỳ hàng rào nào dọc theo ranh giới bất động sản chung
đều được không vượt quá chiều cao trên sáu foot.
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Cột và Cổng
Được phép lắp dựng các cột hoặc trụ đỡ không vượt quá chiều cao 4 foot và chiều rộng 18 inch,
và các cổng và hàng rào mắt cáo dùng cho người đi bộ, không vượt quá chiều cao 8 foot và chiều
dài 5 foot, miễn là lối vào đó cách xa ít nhất là 15 foot từ giao lộ.

Yêu cầu đối với Lô Đất Lân Cận Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị
Sẽ có một hàng rào dọc ranh giới bất động sản, trong trường hợp ranh giới bất động sản
tiếp giáp với Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị hoặc được luật pháp hiện hành yêu cầu
khác. Chiều cao và thiết kế hàng rào phải tuân theo các yêu cầu của Kế Hoạch Cụ Thể và
luật pháp hiện hành.

Lô Đất Bên Trong
Khu Vực Khoảng Lùi
Phía Trước

3’

Phía Sau

7’

Sườn

7’

Lô Góc
Khu Vực Khoảng Lùi

Chiều Cao Tối Đa (foot)

Phía Trước

3’

Phía Sau

7’

Liền Kề với Khu Vực
Khoảng Lùi Phía
Sườn của Lô Đất
Chính hoặc Lô Góc

3 foot cho khoảng cách 12.5 foot như được
đo từ ranh giới bất động sản ngoài đường
và 15 foot được đo từ ranh giới lô phía sau.

Liền Kề với Đường
Phố

3 foot trong phạm vi 5 foot ranh giới bất
động sản. 7 foot cách ít nhất 5 foot tính từ
ranh giới bất động sản.

Sườn

3 foot trong phạm vi 5 foot ranh giới bất
động sản. 7 foot cách ít nhất 5 foot tính từ
ranh giới bất động sản.

Giao Lộ
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Chiều Cao Tối Đa (foot)

Chiều cao 3 foot trong tam giác góc. Tuy
nhiên, cây trồng thân đơn không có tán lá có
chiều cao từ 3 foot đến 8 foot có thể được
trồng và duy trì chăm sóc trong tam giác góc
ở bất kỳ lô góc nào.
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Hàng rào trên những lô đất có nhà ở cho một gia đình đơn lẻ hoặc gắn liền ở bất kỳ tiểu địa hạt
phân khu nào cũng phải tuân theo các quy định phát triển được quy định dưới đây trong Bảng 2-3:
Quy Định về Hàng Rào cho Các Tiểu Địa Hạt Gia Cư. Hàng rào tuân theo những yêu cầu này
không cần có sự phê duyệt của Giám Đốc. Hàng rào vượt quá yêu cầu về chiều cao trong Bảng
2-3 đòi hỏi có điểm phương sai, trừ khi chiều cao bắt buộc theo yêu cầu của liên bang, tiểu
bang hoặc địa phương. Hàng rào nằm trong giới hạn chiều cao trong Bảng 2-3, nhưng lệch với
các tiêu chuẩn khác về hàng rào trong Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu cần phải có sự phê duyệt của
Giám Đốc.

Bảng 2-3: Quy Định về Hàng Rào đối với Tiểu Địa Hạt Gia Cư
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Hàng Rào Cấm

Tất cả các công tắc đèn cho hệ thống chiếu sáng bên trong cho các phòng
không phải ngoài hành lang, phòng ngủ, phòng tắm và không gian chưa
hoàn thiện, và trong các tòa nhà không có người ở sẽ hoạt động với công
tắc đèn mờ hoặc cảm biến chuyển động.



Nhà vệ sinh phải mang lại hiệu quả cao với tối đa là 1.28 ga-lông/lần xối nước.



Tất cả các công trình xây dựng và tòa nhà phải tuân thủ các tiêu chuẩn xây
dựng xanh hiện hành của tiểu bang và địa phương, bao gồm các tiêu chuẩn
liên quan đến tái chế chất thải xây dựng.

Các loại vật liệu và hàng rào sau đây bị cấm sử dụng trên bất kỳ lô đất nào
trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể được sử dụng cho mục đích gia cư, trừ khi có
phê duyệt khác thông qua giấy phép ESP:


Dây thép gai



Dây kẽm gai



Hàng rào điện



Thủy tinh



Các vật liệu sắc khác

Che Chắn Thiết Bị - Thiết Bị Cơ Khí Gắn Trên Mái
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2.2.5. Tiêu Chuẩn Phát Triển Bổ Sung trong Tất Cả Tiểu Địa
Hạt Phân Khu Gia Cư



Ngoại trừ các tấm pin năng lượng mặt trời và tua-bin gió quy mô nhỏ, các
thiết bị cơ khí gắn trên mái, không bao gồm các đĩa vệ tinh và đường dây
điện, đều bị cấm trên mái của tất cả các tòa nhà đơn gia cư.

Yêu Cầu về Công Trình Xanh



Trên các tòa nhà đa gia cư và các trung tâm giải trí có thiết bị cơ khí gắn trên
mái, các thiết bị đó (trừ tấm pin năng lượng mặt trời, phim năng lượng mặt
trời và tuabin gió quy mô nhỏ) phải được che chắn khỏi tầm nhìn từ đường
phố, đường đi bộ, khu vực chung, bãi đậu xe, công viên, và các khu đất
trống có tường chắn và/hoặc các đặc điểm kiến trúc khác tương thích với
phong cách kiến trúc và đặc điểm của tòa nhà.



Máy nước nóng không có bình chứa bắt buộc phải có cho tất cả các đơn
vị đơn gia cư.



Các tấm pin năng lượng mặt trời trên tầng thượng hoặc công nghệ năng
lượng mặt trời tương tự, như phim năng lượng mặt trời, kính năng lượng
mặt trời, hoặc mái ngói năng lượng mặt trời, đều bắt buộc phải có cho tất
cả các đơn vị đơn gia cư.



Cần có hệ thống đường ống polyethylene liên kết chéo (PEX) hoặc
polyvinyl clorua clo hóa (CPVC).



Thiết bị và quạt phải đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm năng lượng của
Energy Star® hoặc yêu cầu tương đương.



Các hệ thống điều hòa không khí phải sử dụng chất làm lạnh không chứa
HCFC và van mở rộng nhiệt.



Bộ lọc HVAC hiệu suất cao sẽ được sử dụng trên tất cả các thiết bị
HVAC thích hợp.



Các sản phẩm cách điện và trang trí bằng gỗ mô phỏng sẽ ít phát sinh
formaldehyde và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Che Chắn Thiết Bị - Thiết Bị Cơ Khí Gắn Trên Mặt Đất


Các thiết bị cơ khí gắn trên mặt đất phải được đặt phía sau tường/hàng rào khu
vực riêng tư, bên trong tủ tiện ích, và/hoặc phía sau cảnh quan để che chắn khỏi
đường phố, đường đi bộ, bãi đậu xe, khu đất trống và khu vực chung.



Tất cả các thiết bị cơ khí phải được che chắn, bao gồm máy biến thế/khu
vực điện, thiết bị điện, thiết bị chống mắc ngược, đĩa vệ tinh lớn gắn trên mặt
đất, và thiết bị HVAC (sưởi, thông gió, và điều hòa không khí) và các thiết bị
cơ khí và tiện ích tương tự khác.



Thiết bị gắn trên mặt đất không được đặt gần cửa sổ của khu dân cư liền kề.
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Khu Vực Bảo Trì và Lưu Trữ


Các khu vực bảo trì và lưu trữ phải được nằm phía sau hoặc phía bên
sườn tòa nhà và được che chắn khỏi tầm nhìn chung của đường phố,
khu vực chung và lối đi bộ.

Yêu Cầu về Tính Hợp Lý về Giá Cả
Ít nhất hai mươi phần trăm (20%) tổng số đơn vị nhà ở trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ:
Có sẵn cho thuê với Chi Phí Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng, bao gồm mười bốn
phần trăm (14%) có sẵn cho thuê với Chi Phí Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng
cho các Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Trung Bình và sáu phần trăm (6%) có
sẵn cho thuê với Chi Phí Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng cho các Hộ Gia Đình
Có Thu Nhập Rất Thấp; hoặc



Có sẵn để bán với Chi Phí Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng cho những hộ gia
đình có thu nhập không quá một trăm mười phần trăm (110%) so với thu
nhập trung bình của khu vực. Những đơn vị gia cư đó phải được bán cho
hộ gia đình có thu nhập không vượt quá một trăm hai mươi phần trăm
(120%) so với thu nhập trung bình khu vực.

2.2.6. Dich Vụ Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh
Để cung cấp cơ hội nhà ở hỗ trợ cho cựu chiến binh, các tiện nghi sau sẽ
được cung cấp trong Khu Vực Kế Hoạch:

Cơ Hội Tiếp Cận Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng cho Cựu Chiến Binh
Cao Tuổi
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Trong phạm vi được luật pháp cho phép, giám đốc dự án Nhà Ở Phổ Thông sẽ
phối hợp với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương cũng như các tổ
chức dựa vào cộng đồng để xác định các cựu chiến binh đủ điều kiện là cư
dân của Nhà Ở Phổ Thông, có thể bao gồm việc tham gia vào chương trình
Nhà Ở Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh HUD (HUD-VASH) và chương trình Dịch Vụ Hỗ
Trợ cho Cựu Chiến Binh và Gia Đình (SSVF), hoặc các chương trình tương tự.

Trạm Thông Tin/Dịch Vụ Cựu Chiến Binh Tại Cơ Sở cho Cư Dân
Trung Tâm Giải Trí Phụ trong tiểu địa hạt ESH-R-M sẽ bao gồm không gian
dành cho trạm thông tin và dịch vụ của cựu chiến binh để hỗ trợ các cư dân là
cựu chiến binh, bao gồm cơ hội để quản lý trường hợp tại cơ sở và các dịch vụ
hỗ trợ cần được các cơ quan chính phủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng
cung cấp.

Nhân Viên Chuyên Trách Hỗ Trợ Cư Dân Cựu Chiến Binh
Dự án sẽ chỉ định điều phối viên tại cơ sở để trợ giúp các cư dân cựu chiến
binh tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, y tế, sức khỏe, và các dịch vụ
hỗ trợ khác do các cơ quan chính phủ và tổ chức cộng đồng cung cấp.

2.2.7. Nhà Ở Phổ Thông
Các thuật ngữ đã định nghĩa được sử dụng dưới đây, trong tiểu mục này và
không được định nghĩa khác trong Kế Hoạch Cụ Thể có cùng ý nghĩa như
trong Pháp Lệnh về Nhà Ở Phổ Thông (IHO) của Thành phố San José.
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Vào thời điểm Phê Duyệt Lần Đầu, người nộp đơn đăng ký sẽ phải lựa chọn tuân
thủ theo một trong các đoạn đánh dâu đầu dòng bên trên.

Ưu Tiên cho Cựu Chiến Binh
Trong phạm vi được pháp luật cho phép, ưu tiên cho thuê hoặc mua các Đơn Vị
Gia Cư Phổ Thông sẽ được dành cho các cựu chiến binh.

Thời Gian Xây Dựng
Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông không cần được xây dựng đồng thời với đơn vị gia cư
theo Mức Giá Thị Trường. Tuy nhiên, không nhiều hơn 25 phần trăm đơn vị gia cư
theo Mức Giá Thị Trường có thể nhận được giấy phép xây dựng trước khi cấp giấy
phép xây dựng đầu tiên cho Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông. Ngoài ra, không nhiều hơn
75 phần trăm đơn vị gia cư theo Mức Giá Thị Trường có thể nhận được Giấy
Chứng Nhận Tình Trạng Đã Cư Trú cho đến khi 100 phần trăm Đơn Vị Gia Cư Phổ
Thông nhận được Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Đã Cư Trú.

Vị Trí Địa Lý
Để tạo khả năng tiếp cận hiệu quả với các dịch vụ và tiện nghi được thiết kế cho
các Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Thấp (bao gồm các cựu chiến binh có Thu Nhập
Thấp), Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông có thể tạo ra tập hợp Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông
theo vị trí địa lý trong Khu Vực Kế Hoạch. Cụ thể, Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông sẽ
được đặt trong tiểu địa hạt phân khu ESH-R-M.
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Tiêu Chuẩn về Bãi Đậu Xe
Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông phải đáp ứng các yêu cầu về đậu xe trong Bảng 2-2:
Tiểu Địa Hạt Phân Khu Gia Cư – Tiêu Chuẩn Phát Triển theo Loại Cơ Sở.

Tiện Nghi

Kết Hợp Nhà Ở theo Kích Thước và Số Phòng Ngủ


Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông sẽ bao gồm các nhà ở có một và hai phòng
ngủ, có ít nhất 40% Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông có hai phòng ngủ.



Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông có một phòng ngủ phải có diện tích tối thiểu
là 675 foot vuông và Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông có hai phòng ngủ phải
có diện tích tối thiểu là 825 foot vuông.
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2.3. Địa Hạt Phân Khu Đất Trống Thụ Động
2.3.1. Mục Đích của Tiểu Địa Hạt Phân Khu Đất Trống Thụ Động
Tiểu địa hạt phân khu đất trống thụ động hỗ trợ khu đất trống thụ động và các
mục đích sử dụng khác liên quan đến quản lý cơ sở hạ tầng và nước mưa.

Khu Đất Trống Thụ Động (ESH-POS)
Quy định phân khu này nhằm bảo vệ các khu vực tự nhiên nhạy cảm, nơi phù
hợp với hoạt động giải trí ngoài trời thụ động và tận hưởng tài nguyên cảnh
quan. Các quy định cho tiểu địa hạt này được thiết kế để bảo vệ và nâng cao
chất lượng trực quan và cảnh quan của khu đất, cũng như để thực hiện các
chính sách về khu đất trống của Kế Hoạch Tổng Thể San José. Các trang thiết
bị được phép sử dụng trong tiểu địa hạt này bao gồm đường mòn có thể tiếp
cận công khai (thông thường là trước đây), đường mòn tư nhân, băng ghế,
bảng thông báo giải thích, hàng rào và các cơ sở cường độ thấp tương tự
khác, cũng như các tuyến đường tiếp cận công cộng hoặc tư nhân được để
bảo trì và bể chứa và thùng chứa mảnh vụn, bao gồm những công trình cải
thiện phụ thuộc.

Vui chơi giải trí ngoài trời thụ động được cho phép trong tiểu địa hạt này và có thể
bao gồm các hoạt động như ngắm chim, đi bộ ngắn, đi bộ đường dài, dẫn chó đi
dạo, đi dã ngoại, và tại nơi nào có lối đi cho xe đạp, đạp xe, và các hoạt động
tương tự khác.
Đường mòn dọc theo Fowler Creek sẽ được tiếp cận công khai từ Đại Lộ Altia ở
phía đông bắc thông qua Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Lối vào công khai từ hành
lang Fowler Creek vào cộng đồng Kế Hoạch Cụ Thể Evergreen sẽ được kiểm soát
theo cổng dành cho người đi bộ.
Các mục đích sử dụng được cho phép và được cho phép có điều kiện được trình
bày trong Bảng 2-4: Quy định Sử Dụng Khu Đất Trống Thụ Động.
Các mục đích sử dụng đất được cho phép biểu thị bằng chữ “P” trong Bảng 2-4:
Quy định Sử Dụng Khu Đất Trống Thụ Động.
Các mục đích sử dụng đất có điều kiện được biểu thị bằng “C” trong Bảng 2-4: Quy
định Sử Dụng Khu Đất Trống Thụ Động. Những mục đích sử dụng này có thể được
cho phép trong tiểu địa hạt này, dưới dạng mục đích sử dụng độc lập, nhưng chỉ
sau khi được cấp và tuân thủ theo Giấy Phép Thực Hiện Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà
Ở của Evergreen (ESP), như đã ấn định trong Chương 8: Triển Khai, Quản Lý &
Cấp Vốn
Các mục đích sử dụng đất không được cho phép biểu thị bằng dấu “—” trong Bảng 2-4:
Quy định Sử Dụng Khu Đất Trống Thụ Động. Các mục đích sử dụng đất không
được liệt kê trong Bảng 2-4: Quy Định Sử Dụng Khu Đất Trống Thụ Động không
được cho phép, trừ khi Giám Đốc xác định rằng chúng nhất quán với mục đích và ý
định của Kế Hoạch Cụ Thể.
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Cư dân của các Đơn Vị Gia Cư Phổ Thông sẽ có quyền tiếp cận các tiện nghi
dành cho các Hộ Gia Đình Có Thu Nhập Thấp, kể cả cựu chiến binh, bao gồm
các dịch vụ hỗ trợ cựu chiến binh, Trung Tâm Giải Trí Phụ, và khu đất trống,
bao gồm khu đất trống dọc theo Fowler Creek Corridor.

Các công trình xây dựng kín, có thể ở không được cho phép trong tiểu địa hạt này.
Tất cả các tiện nghi giải trí khác sẽ được đặt lùi tối thiểu là hai (2) foot từ dải đất
bên lề đường.
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Bảng 2-4: Quy Định Sử Dụng Đất Trống Thụ Động

Sử Dụng

Khu Đất Trồng Thụ
Động
(ESH-POS)

Ghi Chú & Mục SJMC Áp Dụng

Bất kỳ hoạt động sử dụng hoặc cải thiện nào để bảo tồn nước, cải tạo và kiểm soát xói mòn

P

Nhà kính thực vật, vườn thiên nhiên, khu nghiên cứu tự nhiên và sử dụng tương tự không nằm trong nhà kính
hoặc công trình

P

Bảo Tồn/Lưu Giữ Tài Nguyên Thiên Nhiên

P

Giáo Dục và Đào Tạo
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Các hoạt động giáo dục, từ thiện và nhân ái cung cấp dịch vụ/giáo dục liên quan đến môi trường và thiên
nhiên và nhằm bảo vệ và bảo tồn môi trường và/hoặc bảo vệ cảnh quan và nông thôn

P

Giải Trí và Vui Chơi
Đường mòn và lối đi, bao gồm cả người đi bộ và xe đạp

P

Các Mục Đích Sử Dụng Công Cộng, Bán Công Cộng và Tổ Hợp
Các cơ sở tiện ích, không bao gồm sân bãi đoàn thể, kho bãi hoặc sửa chữa và nhà kho

C

Đường đi, người đi bộ và đường giao cho xe đạp.

P

Các trang thiết bị kiểm soát nước mưa bao gồm thùng chứa lắng cặn

P

Ghi chú :
1. Đường mòn và lối đi bao gồm các tiện nghi vui chơi giải trí thụ động liên quan như băng ghế, bảng thông báo và thùng rác.
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Ghi Chú 1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Sử Dụng Nông Nghiệp và Tài Nguyên
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2.4.

Các Tiêu Chuẩn Phát Triển Bổ Sung Áp Dụng cho Khu
Vực Kế Hoạch Cụ Thể

2.4.1. Sử Dụng Tạm Thời Trong Quá Trình Xây Dựng



Dự trữ đất để sử dụng trong quá trình xây dựng tiếp theo như một phần
của phê chuẩn giấy phép san bằng



Tổ chức thi công, bao gồm các lô đất cất giữ vật liệu xây dựng, đậu xe
tạm thời, và các xe moóc thi công, văn phòng quản lý thi công và các
công việc tương tự



Tạm đóng làn đường hoặc chuyển hướng giao thông để cung cấp các
nút giao cắt an toàn giữa các hoạt động xây dựng và công chúng.

Đường vào phía nam mở rộng về phía đông từ Đường Yerba Buena. Trong
khoảng 100 foot dải đất bên lề đường sẽ là hai làn đường đi lại 11 foot theo
từng hướng, cách nhau bởi hai dải phân cách cảnh quan. Bên ngoài khu
vực có lề đường sẽ là cảnh quan và vỉa hè ở cả hai bên.



Sẽ không có chỗ đậu xe hoặc đường lái xe vào khu dân cư trên đường vào.

Đường Chung Nhiều Làn Xe: Đường chung nhiều làn xe sẽ kéo dài từ
Michelangelo Drive về phía tây tới đường vào từ phía bắc, tạo khả năng tiếp cận
bằng đi bộ và phương tiện tới tổ hợp công trình đa gia cư. Đường chung nhiều làn
xe sẽ được xây dựng trong dải đất bên lề đường rộng 56 foot có lề đường giáp lề
đường rộng 36 foot. Đường sẽ bao gồm hai làn đường đi lại 10-foot và chỗ đậu xe
ở cả hai bên đường. Bên ngoài đường có lề đường sẽ là dải đất đậu xe năm foot
(bao gồm cả lề đường) có cảnh quan và vỉa hè năm foot ở cả hai bên đường phố.
Đường Cộng Đồng: Đường vào sẽ chuyển sang đường cộng đồng và hình thành
“xương sống” đường chính trong các khu đơn gia cư. Có hai loại đường cộng đồng:

G-44



Đường Cộng Đồng — Loại A sẽ được xây dựng trong dải đất bên lề đường
rộng 64 foot có lề đường giáp lề đường rộng 40 foot. Con đường hai chiều
này sẽ bao gồm, ở mỗi bên, một làn đường đi lại 11 foot, một đường sơn
hai dải và một làn đường dành cho xe đạp sáu foot. Bên ngoài mỗi lề
đường sẽ là một dải đất đậu xe năm foot (bao gồm cả lề đường) và một vỉa
hè năm foot ở cả hai bên và ở phía bên kia là một dải đất đậu xe sáu foot
(bao gồm cả lề đường) và một đường mòn đa năng tám foot. Đường lái xe
vào và đậu xe khu dân cư không được phép trong loại đường cộng đồng
này.



Đường Cộng Đồng — Loại B sẽ được xây dựng trong dải đất bên lề đường
rộng 56 foot có lề đường giáp lề đường rộng 36 foot. Đường này sẽ có một
làn đường đi lại 10 foot và một bãi đậu xe rộng tám foot theo mỗi hướng.
Bên ngoài lề đường sẽ là một dải đất đậu xe năm foot (bao gồm cả lề
đường) và một vỉa hè năm foot. Đường lái xe vào khu dân cư được cho
phép trong loại đường cộng đồng này.

2.4.2. Đường
Sẽ có sáu loại đường được cho phép trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể: 1) Đường
Vào Phía Bắc, 2) Đường Vào Phía Nam, 3) Đường Chung Nhiều Làn Xe, 4) Đường
Cộng Đồng, 5) Đường Dân Cư Chính, và 6) Đường Dân Cư Phụ. Các mặt cắt
ngang của những con đường này được thể hiện trong Phụ Lục A: Mặt Cắt Ngang
Đường. Các phiên bản khái niệm của những con đường này được thể hiện trong
Chương 4: Lưu Thông & Di Chuyển. Mặc dù có bất cứ điều gì trái với chương Tiểu
Phần của Bộ Luật Thành Phố, những con đường trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ được
xây dựng theo tiêu chuẩn mặt cắt ngang trong Phụ Lục A: Mặt Cắt Ngang Đường.

Loại Đường
Đường Vào: Đường vào sẽ cung cấp lối vào chính vào Khu Vực Kế Hoạch
Cụ Thể. Các điểm tiếp cận sẽ từ hai địa điểm được mô tả dưới đây.


Đường vào phía bắc mở rộng về phía nam từ Đường Aborn, như được thể
hiện trong Hình 3-6: Kế Hoạch Đất Đai Theo Khái Niệm – Đường Công và
Tư. Trong khoảng 100 foot dải đất bên lề đường sẽ là làn đường đi lại
11 foot theo từng hướng, cách nhau bởi dải phân cách cảnh quan. Bên
ngoài khu vực có lề đường sẽ là vỉa hè hoặc đường mòn đa năng dành
cho người đi bộ/xe đạp. Nhà cổng và cổng sẽ được xây dựng.

Là một phần của cơ sở hạ tầng đường xá, Đường Cộng Đồng Loại A sẽ băng qua
hành lang Fowler Creek hiện có. Loại đường này sẽ được xây dựng bằng cách đặt
nền đắp giới hạn trong dải đất bên lề đường có tường chắn dọc theo hai bên
đường. Ngoài tường chắn, mái dốc nền đắp được xây dựng để hỗ trợ đường. Cống
nước sẽ được kết hợp để vận chuyển trong Fowler Creek và phía bắc của lạch để
cung cấp đường mòn công băng ngang dưới con đường dọc theo hành lang lạch.
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Các mục đích sử dụng tạm thời sau đây được cho phép trong suốt quá trình xây
dựng trên bất kỳ phần nào của Khu Vực Kế Hoạch được lên kế hoạch cuối cùng để
phát triển trước khi phát triển sử dụng Kế Hoạch Cụ Thể lâu dài được phê duyệt:
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Đường Dân Cư Chính: Đường dân cư chính sẽ được xây dựng trong dải đất
bên lề đường rộng 46 foot có lề đường giáp lề đường rộng 36 foot. Đường này
sẽ có một làn đường đi lại 10 foot và một bãi đậu xe rộng tám foot theo mỗi
hướng. Bên ngoài đường sẽ là vỉa hè bốn foot rưỡi trên cả hai bên. Đường sẽ
được xây dựng với lề đường lăn để cho phép lối vào đường lái xe vào các hộ
nhà ở đơn gia cư.



Phần Đường Vào Phía Bắc bên ngoài lối vào có cổng



Phần Đường Vào Phía Nam bên ngoài lối vào có cổng



Phần Đại Lộ Altia trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể



Các công trình cải tiến công cộng đã hoàn thành một phần hiện tại cho
Đường Yerba Buena trên mặt tiền của Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể

Lối vào bể nước hiện tại, nằm ở phía đông của Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, sẽ
được cung cấp thông qua cổng an toàn từ Đường Dân Cư Phụ lân cận.

Quyền Sở Hữu Đường và Cổng Vào

Phân Giai Đoạn

Trừ khi được quy định trong Mục 2.4.2 này, tất cả các con đường nằm trong
Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ là đường tư nhân.
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Hai lối vào có cổng tư nhân mà sẽ bao gồm một ngôi nhà bảo vệ, có thể có
hoặc không có nhân viên, sẽ được đặt tại hai điểm vào chính vào khu vực Kế
Hoạch Cụ Thể (tại Đường Vào Phía Bắc và Đường Vào Phía Nam). Các phần
của Đường Vào Phía Bắc và Đường Vào Phía Nam bên ngoài nhà cổng sẽ
được tạo khả năng tiếp cận công khai.
Các con đường sau đây trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ được cung cấp để
chuyên dành cho Thành Phố làm đường công cộng:


Đường nằm tại ranh giới giữa tiểu địa hạt ESH-R-1 và tiểu địa hạt ESH-R-M,
kết nối Michelangelo Drive hiện tại đến Đường Vào Phía Bắc và/hoặc
Đường Aborn hiện tại.



Cải thiện Đường Aborn hiện tại dọc theo mặt tiền của tiểu địa hạt ESH-R-M.

Là một phần của quá trình lập bản đồ tiểu địa hạt, người nộp đơn đăng ký có
thể lựa chọn để cung cấp thêm đường hoặc cải thiện đường để chuyên dành
cho công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:
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Lối Vào Bể Nước Hiện Tại

Trường hợp đường cao tốc kết thúc tại ranh giới giai đoạn, phải lắp đặt rào chắn và
bảng thông báo thích hợp để cảnh báo người sử dụng đường về điểm kết thúc
đường. Các điểm quay đầu xe tạm thời, nếu cần thiết, sẽ được xây dựng dựa trên
các yêu cầu được áp dụng chung của Bộ Luật Thành Phố San José.

2.4.3. Tưới Tiêu Bảo Tồn Nước và Cảnh Quan
Phương pháp tưới tiêu và ngân sách cho việc sử dụng nước phải đáp ứng được
tất cả các yêu cầu áp dụng của Thành Phố và Tiểu Bang liên quan đến cảnh quan,
được thiết kế để giảm thiểu nước dùng cho công tác cảnh quan.
Tất cả các cảnh quan trong các khu vực công cộng và chung ngoài sân thể thao sẽ
phải sử dụng các loại cây trồng chịu hạn. Thiết kế và hoạt động tưới tiêu phải sử
dụng các đầu vòi phun và máy phun nước có lưu lượng thấp, tiết kiệm nước, và sử
dụng các thiết bị tưới tiêu tạm thời, có thể tháo lắp được ở những khu vực trồng
cây tự nhiên có thể “nhịn” tưới tiêu nhân tạo sau khi được thiết lập.
Vào thời điểm xây dựng hệ thống nước và thoát nước thải vệ sinh ở ngoài và
trong hiện trường, ống dẫn nước tái chế phải được lắp đồng thời. Nếu nước tái
chế có sẵn hợp lý thì nước được tái chế sẽ được sử dụng làm nguồn tưới tiêu chủ
yếu cho công tác cảnh quan trong các khu vực cảnh quan đường phố và khu đất
trống trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.
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Đường Dân Cư Phụ: Đường Dân Cư Phụ sẽ được xây dựng trong dải đất
bên lề đường rộng 33 foot có lề đường giáp lề đường rộng 28 foot. Đường này
sẽ có hai làn đường đi lại 10 foot và một bãi đậu xe rộng tám foot trên một bên
đường. Một vỉa hè năm foot sẽ được xây dựng liền kề khu vực đỗ xe. Đường
lái xe vào sẽ cung cấp lối vào cho các nhà ở đơn gia cư.
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Trong Tiểu Địa Hạt ESH-R-1, sân trước riêng tư không được thiết kế là lớp
đất cỏ.
Yêu cầu và bố trí về định kích cỡ đường ống nước, vòng lặp sẽ phải tuân thủ
tất cả các quy định áp dụng của địa phương và tiểu bang.

Các Biện Pháp Thiết Kế Khu Dân Cư Mẫu




Các công trình tiện ích bên ngoài mới tại hiện trường phải được đặt dưới đất,
bao gồm hệ thống thoát nước, cống rãnh, đường ống dẫn khí, dây và thiết bị
điện và điện thoại và truyền tín hiệu. Tháp di động được cho phép lắp dựng
trên mặt đất.



Mỗi giai đoạn phát triển mới sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng
nhu cầu về tiện ích và cơ sở hạ tầng của giai đoạn đó.
Hệ thống nước với mạng lưới chính, dịch vụ và trụ nước chữa cháy phải đáp
ứng các tiêu chuẩn thiết kế của Thành Phố San José. Tất cả mạng lưới thoát
nước vệ sinh trong các đường tư nhân đã đề xuất sẽ thuộc về tư nhân.

G-46

2.4.5. Hệ Thống Chiếu Sáng Bên Ngoài
Nếu yêu cầu hệ thống chiếu sáng an toàn, các thiết bị cố định chiếu sáng an
toàn phải có nắp, đặt trong tường, và/hoặc đặt theo cách chỉ để chiếu sáng
khu vực dự kiến.

2.4.6. San lấp
Tất cả quá trình san lấp phải tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định áp dụng của
tiểu bang và địa phương. Tất cả các khu vực mượn/dự trữ tạm thời sẽ được
xử lý bằng các biện pháp kiểm soát nước mưa thích hợp và được che khỏi
tầm nhìn từ các khu dân cư.

2.4.7. Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông Vận Tải
Các yếu tố Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông Vận Tải (“TDM”), phù hợp với
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills, vốn thúc đẩy hoạt động đi chung
xe, trung chuyển, sử dụng xe đạp, và hoạt động bộ hành. Phát triển mới trong
Khu Vực Kế Hoạch bao gồm các biện pháp như một số biện pháp được liệt kê
dưới đây, hoặc các hành động tương tự, để giảm việc sử dụng xe một người
sở hữu.

Các Biện Pháp Điều Hành Nhà Ở Dân Cư Mẫu





Cung cấp các quầy thông tin trung chuyển;
Cung cấp các chương trình khuyến khích sử dụng phương tiện trung
chuyển cho cư dân, chẳng hạn như phân phát thẻ đi lại và/hoặc thẻ trung
chuyển hỗ trợ cho hệ thống trung chuyển tại địa phương (ví dụ: cung cấp
hệ thống VTA EcoPass hoặc thẻ trung chuyển phổ rộng tương đương cho
tất cả cư dân).
Cung cấp trang web cho cư dân cộng đồng để tổ chức hoạt động đi chung xe.

2.4.8. Tường Chắn và Tường Bao Ngoài
Tường chắn và tường bao ngoài sẽ cao tối đa là bảy (7) foot. Các loại tường tuân
theo những giới hạn chiều cao này không cần phê duyệt của Giám Đốc. Các loại
tường vượt quá giới hạn chiều cao đòi hỏi điểm phương sai, trừ khi chiều cao được
yêu cầu theo yêu cầu của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Các loại tường
nằm trong giới hạn chiều cao, nhưng lệch khỏi các tiêu chuẩn khác về hàng rào
trong Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu cần phê duyệt của Giám Đốc. Dù đã nói ở trên,
nhưng sẽ không có giới hạn chiều cao cho tường chắn dọc theo các Đường Cộng
Đồng – Loại A ở vạch băng ngang hành lang Fowler Creek.

2.4.9. Bảo Vệ Môi Trường
Tất cả phần phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch phải tuân thủ các Đặc Điểm Thiết
Kế Môi Trường (EDF) trong Phụ Lục B.
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2.4.4. Tiện Ích và Cơ Sở Hạ Tầng

Xây dựng các tiện nghi trung chuyển như đường tránh xe buýt/chỗ lên xe
buýt, băng ghế, nhà chờ, v.v.
Cung cấp lối vào trực tiếp, an toàn, hấp dẫn cho người đi bộ từ các khu sử
dụng đất của dự án đến điểm trung chuyển và phát triển lân cận.
Cung cấp làn đường cho xe đạp, vỉa hè và/hoặc lối đi, kết nối nhà ở của dự
án đến trung tâm giải trí và trạm trung chuyển gần nhất.
Cung cấp cơ sở để xe đạp và cất giữ xe đạp an toàn và thuận tiện tại các
trung tâm giải trí và cơ sở khác.
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2.4.10. Giấy Phép Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở dành cho Người
Cao Tuổi ở Evergreen
Trừ các trường hợp được quy định trong Chương 8: Triển Khai, Quản Lý và
Cấp Vốn, tất cả phần phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể đòi hỏi phải có
Giấy Phép Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở dành cho Người Cao Tuổi của
Evergreen phù hợp với Chương 8: Triển Khai, Quản Lý và Cấp Vốn.
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Chương này mô tả kế hoạch đất đai trên khái niệm và giai
đoạn xây dựng như một ví dụ về cách có thể triển khai Kế
Hoạch Cụ Thể tuân thủ đáng kể với các Tiêu Chuẩn Phân
Khu và Phát Triển (Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế
(Chương 5 và 6).
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KẾ HOẠCH VỀ ĐẤT ĐAI THEO KHÁI NIỆM
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3.1. Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm

Hình 3-1: Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm cung cấp hình ảnh minh hoạ theo khái niệm về kế hoạch
đất đai phù hợp với các tiêu chuẩn phân khu và phát triển được nêu trong Chương 2: Tiêu Chuẩn
Phân Khu & Phát Triển và các hướng dẫn được nêu trong Chương 5: Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc
và Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan. Giống như số liệu, minh hoạ và ảnh khác trong Kế
Hoạch Cụ Thể này, kế hoạch khái niệm này là trình bày biểu diễn đồ họa về ví dụ về những gì được
hình dung và không nên được coi là một sự trình bày nghiêm ngặt của thiết kế cuối cùng.
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Một số đặc điểm của Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm được ấn định theo phân khu. Những đặc
điểm này bao gồm diện tích khu đất trống thụ động dọc theo Fowler Creek, vị trí của những điểm
tiếp cận Đường Vào trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, và kích thước của mặt cắt ngang đường
như thể hiện trong Phụ Lục A: Mặt Cắt Ngang Đường. Các khía cạnh khác của Kế Hoạch Đất
Đai theo Khái Niệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh đường nội bộ, số lượng và
cấu hình của lô đất, ranh giới tiểu địa hạt gia cư, vị trí và định hướng của diện tích khu đất trống
chủ động và các trung tâm vui chơi giải trí, mang tính khái niệm và có thể thay đổi trong phạm vi
các thông số của Kế Hoạch Cụ Thể này.
Bảng 3-1: Tóm Tắt Sử Dụng Đất và Bảng 3-2: Các Loại Gia Cư và Mật Độ Gia Cư mô tả các
mục đích sử dụng đất trong Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm. Tất cả số liệu được làm tròn
thành số nguyên gần nhất.

Sử Dụng Đất

Tổng Mẫu Anh 1

Gia cư

111

Khu Đất Trống Thụ Động

46

Đường & Các Khu Vực Khác

43

Tổng

200

1

Các Ghi Chú:
1. Diện tích theo mẫu Anh được làm tròn thành số nguyên gần nhất.

Bảng 3-2: Loại và Mật Độ Sử Dụng Đất theo Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm
Loại Gia Cư 1

Đơn Vị Nhà Ở

Foot Vuông

Đơn Gia Cư

679

--

Đa Gia Cư

180

--

Trung Tâm Giải Trí Chính

--

20,000

Trung Tâm Giải Trí Phụ (2)

--

1,400

859

21,400

Tổng Cộng

Các Ghi Chú:
1. Đơn vị nhà ở và foot vuông được làm tròn thành số nguyên gần nhất.
2. Số liệu thực tế có thể khác nhau. Dự án sẽ bao gồm không quá 910 đơn vị gia cư trong cả hai
thiết kế tách biệt và gắn liền.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ VỀ NHÀ Ở DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI CỦA EVERGREEN | 3-1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Kế Hoạch Cụ Thể tạo các tiểu địa hạt phân khu sẽ thực hiện các mục tiêu của Kế Hoạch Cụ Thể
được mô tả trong Chương 1: Giới thiệu. Mục đích sử dụng đất, cường độ, kích thước và vị trí
theo yêu cầu của Chương 2: Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển hỗ trợ tầm nhìn được nêu
trong Chương 1 về một cộng đồng dân cư dành cho người cao tuổi cung cấp nhiều hoạt động
phong phú và mạng lưới khu phố mạnh mẽ.

Bảng 3-1: Khu Vực Lân Cận theo Khái Niệm
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Hình 3-1: Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

G-50
Lưu ý: minh họa về số lượng tòa nhà và lô đất và địa điểm và hướng của chúng, phương hướng và vị trí của tất cả các loại đường, phân bố và quy mô của các khu vực giải trí tư nhân, và hình dạng đường biên
của các cơ sở công cộng.
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3.1.1. Khu Dân Cư Lân Cận
Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm áp dụng các tiêu chuẩn phân khu và thiết kế và Hướng Dẫn
Thiết Kế để tạo ra Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm cho các khu dân cư lân cận.
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Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm thực hiện phân khu bằng cách tổ chức các lô đất ở hai khu
dân cư khác biệt và nhất quán với chính sách Hướng Dẫn Thiết Kế để yêu cầu các khu phố
được tổ chức xung quanh khuôn khổ vỉa hè và đường mòn kết nối với nhau để khuyến khích lối
sống năng động.
Nhất quán với Chương 5: Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, các đơn vị nhà ở được đặt trong
khoảng cách đi bộ đến các trung tâm vui chơi của khu phố, khu đất trống và đường mòn mở rộng
thông qua các khu vực chung của khu đất trống. Nhà ở được đặt để phù hợp với các dạng đất tự
nhiên và giảm thiểu tình trạng thay đổi môi trường tự nhiên trong phạm vi thực tế.

G-51

Nhất quán với Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, đường chính khu dân cư kết thúc
bằng trung tâm vui chơi giải trí hoặc ranh giới khu đất trống sẽ chấm dứt trong khu phố cụt, và
đường dành cho người đi bộ cung cấp thông qua lối vào cho người đi bộ và người đi xe đạp.
Ngoài ra, các đường phố trong khu phố địa phương thiết kế hẹp để giúp duy trì tốc độ đi lại chậm
và an toàn. Nhất quán với Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, cảnh quan và các đặc
điểm hạ tầng cảnh quan tại lối vào và dọc theo đường được sử dụng để tạo ra cảm giác về nơi
chốn và phân biệt các khu vực trong Khu Vực Kế Hoạch. Trồng cây được kết hợp để tạo ra môi
trường hấp dẫn, nhất quán với Chương 7: Cơ Sở Hạ Tầng & Dịch Vụ Công, các tiện ích được
đặt ngầm dưới đất.
Hình 3-2: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm về Khu Phố Đơn Dân Cư Điển Hình cho thấy một cách
để nhất quán với các chính sách Hướng Dẫn Thiết Kế liên quan đến cách các tòa nhà giải quyết
vấn đề đường đi và hướng dẫn cho nhà liền kề nhau để có các đặc điểm kiến trúc hoặc phối màu
khác nhau. Hình 3-3: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm Nhà Phức Hợp Đa Gia Cư cho thấy một
cách thực hiện Hướng Dẫn Thiết Kế liên quan đến kiến trúc.

Hình ảnh minh họa khái niệm các đơn vi đơn gia cư điển hình
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Hình 3-2: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm Đơn Vị Đơn Gia Cư Điển Hình
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Hình 3-3: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm Đơn Vị Phức Hợp Đa Gia Cư
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3.1.2. Khu Đất Trống & Vui Chơi Giải Trí
Nhất quán với Chương 5: Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm bao
gồm một số trung tâm giải trí tại tiêu điểm chiến lược trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.

Một trung tâm vui chơi giải trí phụ nằm ở cuối con đường, tạo thành tiêu điểm cho con đường đó.
Trung tâm vui chơi giải trí phụ khác có thể nhìn thấy từ lối vào chính của khu vực đa gia cư. Các
trung tâm vui chơi giải trí phụ cũng có bể bơi ngoài trời.

Hình ảnh minh họa khái niệm sân bóng bocce ở trung tâm giải trí chính

G-54
Hình ảnh minh họa khái niệm trung tâm thể dục thể hình.

Hình ảnh minh họa khái niệm bể bơi ngoài trời.
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Trung tâm vui chơi giải trí chính có thể nhìn thấy ngay bên ngoài lối vào chính, tại giao lộ của hai
đường chính. Hình ảnh minh họa khái niệm trung tâm giải trí chínhđược thể hiện trong Hình 3-4a
và 3-4b. Nhất quán với Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, trung tâm giải trí chính bao
gồm các phương tiện giải trí, bể bơi, công trình bóng mát, và bàn ghế.
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Hình 3-4a: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm Trung Tâm Giải Trí Chính - Phía Trước
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Hình 3-4b: Hình Ảnh Minh Họa Khái Niệm Trung Tâm Giải Trí Chính - Phía Sau
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Khu Đất Trống Chủ Động và Thụ Động
Như thể hiện trong Hình 3-1: Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm, và được phép của các tiểu địa
hạt phân khu, Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm xác định diện tích khu đất trống chủ động và thụ
động trong khu vực Kế Hoạch Cụ Thể, tạo cơ hội cho hoạt động vui chơi giải trí thân mật.

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Các vị trí khu đất trống thụ động bao gồm Hành Lang Fowler Creek và ranh giới phía đông của Khu
Vực Kế Hoạch, liền kề với Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị. Khu đất trống chủ động được cung cấp
trong các tiểu địa hạt gia cư. Tất cả diện tích khu đất trống sẽ được thiết kế nhất quán với Chương 6:
Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan. Các tiện nghi trong khu đất trống chủ động có thể bao gồm
nhưng không giới hạn ở khu vườn cộng đồng, công viên dành cho chó, và băng ghế.
Diện tích khu đất trống chủ động và thụ động này cũng bao gồm đường mòn đi bộ, chạy bộ và
đạp xe, như được cho phép bởi các tiểu địa hạt phân khu và Hướng Dẫn Cảnh Quan. Hình ảnh
minh hoạ theo khái niệm của mạng lưới đường mòn này và các điểm kết nối với các cơ sở hiện
có và đã đề xuất cho người đi bộ và xe đạp được thể hiện trong Hình 3-5: Hệ Thống Đường Mòn
theo Khái Niệm.

G-57
Hình ảnh minh họa khái niệm công viên dành cho chó.

Hình ảnh minh họa khái niệm khu vực tiệc nướng ngoài trời.
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Hình 3-5: Mạng Lưới Đường Đi theo Khái Niệm
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3.1.3. Lưu Thông và Đường
Nhất quán với Chương 2, Tiêu chuẩn về Phân Khu & Phát Triển, Kế Hoạch Đất Đai theo Khái
Niệm và Hình 3-6: Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm — Đường Công và Tư Nhân cho thấy
cả đường công và tư nhân trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.

Mô tả hệ thống phân cấp đường và các loại đường được mô tả
trong Chương 2: Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển.

Lối vào chính các hộ đơn gia cư là từ Đường Yerba Buena và Đường Aborn. Hình ảnh minh
họa theo khái niệm của cổng vào ở hai điểm tiếp cận chính với các đơn vị đơn gia cư được
thể hiện ở Hình 3-7: Hình Ảnh Minh Họa theo Khái Niệm — Đường Vào Phía Bắc và Hình 3-8:
Hình Ảnh Minh Họa theo Khái Niệm — Đường Vào Phía Nam.

G-59
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Lối vào chính vào căn nhà cho nhiều gia đình là từ Đường Aborn, và lối vào phụ là từ phần
kéo dài Đường Michelangelo.

Nhất quán với Chương 5: Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, tổ chức
đường của Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm, với các đường khu
dân cư chủ yếu chạy từ bắc xuống nam, dẫn đến các lô đất khu dân
cư tối đa hóa tầm nhìn của những ngọn đồi về phía đông và Thành
Phố San José lớn hơn về phía tây.
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Hình 3-6: Đường Tư Nhân và Công Cộng Theo Khái Niệm
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Lưu ý: Minh hoạ về điều chỉnh và vị trí của tất cả các loại đường, vị trí và kích thước của khu vực giải trí tư nhân, khu vực dân cư và diện tích khu đất trống.
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Hình 3-7: Hình Ảnh Minh Họa Theo Khái Niệm — Đường Vào từ Phía Bắc
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Hình 3-8: Hình Ảnh Minh Họa Chi Tiết – Đường Vào từ Phía Nam
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3.2.2. San Lấp theo Khái Niệm

3.2.1. Phân Giai Đoạn Dự Án Theo Khái Niệm

Việc san lấp cho Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm dự đoán sẽ được
thực hiện theo hai giai đoạn. Công tác san lấp đáng kể hơn sẽ được
thực hiện trong giai đoạn đầu, chủ yếu ở cung phần tư vùng Đông
Bắc của Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Nhất quán với Hướng Dẫn
Thiết Kế Kiến Trúc, tất cả các lô đất, đường và các khu vực được cải
thiện khác trong một giai đoạn sẽ được san lấp đủ để đáp ứng phát
triển trong giai đoạn đó. Khu vực mượn/dự trữ san lấp sẽ được thiết
lập trong khu vực giai đoạn tương lai, nếu cần thiết, để chứa vật liệu
san lấp bổ sung. Ngoài ra, theo Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, Kế
Hoạch Phân Giai Đoạn Theo Khái Niệm giảm thiểu xe tải đi lại bằng
cách cân bằng đào và lấp trong phạm vi khả thi.

Hình 3-9: Kế Hoạch Giai Đoạn Dự Án Theo Khái Niệm và Bảng 3-3: Kế Hoạch Giai Đoạn Theo
Khái Niệm xác định quá trình phân giai đoạn phát triển theo khái niệm trong Khu Vực Kế Hoạch
Cụ Thể. Kế hoạch này thể hiện một cách tiếp cận khả thi để phân giai đoạn và có thể thay đổi,
tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sàng lọc thiết kế tiếp theo.
Các chi tiết bổ sung liên quan đến các yêu cầu phân giai đoạn được mô tả trong Chương 8:
Triển Khai, Quản Lý & Cấp Vốn.
Bảng 3-3: kế Hoạch Phân Giai Đoạn Theo Khái Niệm
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Giai Đoạn

Tổng Diện Tích
(mẫu Anh) (1)

Gia Cư (du)

1

28

70

2

18

66

3

23

50

4

20

220 (2)

5

34

88

6

22

120

7

20

85

8

16

90

9

19

70

TỔNG

200

859 (2)

Các Ghi Chú:
1. Các diện tích tính theo mẫu Anh được làm tròn thành số nguyên gần nhất.
2. Dựa trên giả định về 180 căn nhà cho nhiều gia đình trong Kế Hoạch Đất Đai theo Khái Niệm. Số liệu thực tế
có thể khác nhau.
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Lưu ý: Minh hoạ theo điều chỉnh đường nhỏ và đường mòn, và vị trí và quy mô của các giai đoạn, và vị trí và kích thước của cơ sở hạ tầng cột trụ.
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Chương này mô tả quy hoạch đi lại chi tiết cho tất cả
người sử dụng bao gồm xe đạp, người đi bộ, và các
phương tiện. Nó bao gồm hệ thống phân cấp đường chi
tiết và mặt cắt chi tiết cho từng loại đường.
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LƯU THÔNG & ĐI LẠI
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Giới Thiệu

Chương này trình bày chi tiết mạng lưới đường cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển, mô tả các loại đường sẽ được
xây dựng ở Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, bao gồm hệ thống phân cấp đường, chiều
rộng, và vỉa hè, đường đi đa dụng, và/hoặc làn đường cho xe đạp. Chương 6: Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan cung cấp hướng dẫn về cách mạng lưới đường phải được
tổ chức để thực hiện được mục tiêu của Quy Hoạch, bao gồm: (i) hợp nhất môi trường
tự nhiên và công trình nhân tạo để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các đặc trưng tự
nhiên, và trong mức khả thi, hòa quyện với địa hình, cây cối, và đường thoát nước
hiện có của khu vực, và (ii) tạo ra một cộng đồng với nhiều lựa chọn giải trí và đi lại
bằng cách cung cấp một mạng lưới lưu thông thân thiện với xe đạp và người đi bộ.

G-66

Chương này cung cấp các bản vẽ chi tiết về từng loại đường được xác định ở
Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển và một ví dụ về cách để áp dụng
hướng dẫn về thiết kế của các yếu tố lưu thông, bao gồm cây cối trên đường phố,
đường đi, và phần đường dành cho người đi xe đạp, trong Chương 6: Hướng Dẫn
Thiết Kế Cảnh Quan. Kết quả được thể hiện trên Hình 4-2: Chi Tiết Hệ Thống Phân
Cấp & Mạng Lưới Đường, vốn mang tính chi tiết.

4.2.

Ảnh chi tiết về đường dành cho người đi bộ

Mạng Lưới Giao Thông Vận Tải Hiện Có

Tuyến đường ô tô chính để vào Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể là Aborn Road, Murillo Avenue,
và Yerba Buena Road. Những tuyến phố này kết nối với hệ thống đường của vùng, bao gồm
xa lộ, đường cao tốc, và các trục chính, bao gồm Quốc lộ 101, Capital Expressway, và
Interstate 680. Mạng lưới đường hiện có của vùng được thể hiện trên Hình 4-1: Mạng Lưới
Đường Hiện Có của Vùng.
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4.1.
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Hình 4-1: Mạng Lưới Đường Hiện Có Của Vùng.
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Hình 4-2: Chi Tiết Hệ Thống Phân Cấp & Mạng Lưới Đường
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Ghi chú: Minh họa phương hướng và vị trí của tất cả các loại đường, và vị trí, kích thước, và ranh giới của khu dân cư.

QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN | 4-3

4 | LƯU THÔNG & ĐI LẠI

Mặt Cắt của Đường

Chi tiết mặt cắt của đường được trình bày dưới đây là cho mỗi loại
đường được thể hiện trên Hình 4-2: Chi Tiết Hệ Thống Phân Cấp &
Mạng Lưới Đường Những đoạn đường này áp dụng những tiêu
chuẩn ở Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển và
những hướng dẫn trong Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan.
Các mặt cắt cho mỗi loại đường, như được thể hiện từ Hình 4-3 tới
Hình 4-7 là chi tiết về cảnh quan, đặc trưng kiến trúc, và cảnh quan
cứng. Chi tiết phương hướng của đường triển khai mục đích của Quy
Hoạch Cụ Thể nhằm bảo tồn những nguồn tài nguyên tự nhiên nhạy
cảm tại địa điểm dưới dạng khu đất trống. Chi tiết mặt cắt của đường
triển khai mục đích của Quy Hoạch Cụ Thể nhằm tạo ra một cộng
đồng với nhiều lựa chọn giải trí và đi lại bằng cách cung cấp một
mạng lưới lưu thông thân thiện với xe đạp và người đi bộ.
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4.3.1. Đường Vào
Như thể hiện trên Hình 4-2: Chi Tiết Hệ Thống Phân Cấp & Mạng
Lưới Đường, hai tuyến đường vào mang lại khả năng tiếp cận chủ
đạo tới Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể; một từ Aborn Road (đường vào
phía Bắc) và một từ Yerba Buena Road (đường vào phía Nam). Như
được khuyến khích ở Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan,
đường vào phía Bắc được thiết kế nhằm mang lại khả năng tiếp cận
trực tiếp, an toàn và mỹ quan cho người đi bộ và đi xe đạp tới, và
điểm trả khách cho, bến xe buýt ở góc đường Aborn và Murillo.
Chi tiết mặt cắt được thể hiện trên Hình 4-3: Mặt Cắt Chi Tiết –Đường
Vào Phía Bắc và Hình 4-4: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Vào Phía Nam.
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Bản Vẽ Phối Cảnh Chi Tiết Cổng Vào Chính
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4.3.
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Hình 4-3: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Vào Phía Bắc
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Hình 4-4: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Vào Phía Nam
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Trang này cố ý để trống.
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Như được cho thấy trên Hình 4-2: Chi Tiết Hệ Thống Phân
Cấp & Mạng Lưới Đường, một đường gom kéo dài từ
Michelangelo Road ở phía Tây tới đường vào phía bắc, mang lại
khả năng tiếp cận cho khách bộ hành và phương tiện tới khu
phức hợp nhiều gia đình.
Một mặt cắt chi tiết được thể hiện trên Hình 4-5: Mặt Cắt Chi
Tiết – Đường Gom.
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4.3.2. Đường Gom
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Hình 4-5: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Gom

G-74
QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN | 4-9

4 | LƯU THÔNG & ĐI LẠI

Đúng với Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát
Triển, đường cộng đồng hình thành mạng lưới lưu thông nội
bộ chủ đạo thông qua khu dân cư một gia đình. Chúng mang
lại khả năng tiếp cận đến những khu dân cư này và và
những khu vực đất trống chủ động đi kèm. Đúng với hướng
dẫn trong Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, chi
tiết Quy Hoạch Mạng Lưới & Hệ Thống Phân Cấp có những
đường cộng đồng với một số ít những đoạn thẳng và chỗ
đậu xe ở cả hai bên đường. Hình dáng tự nhiên của đường
gom tạo ra cảm giác điền viên và giúp duy trì tốc độ đi lại an
toàn.
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Như được mô tả trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân
Khu và Phát Triển, có hai loại đường cộng đồng: Đường
Cộng Đồng-Loại A và Đường Cộng Đồng-Loại B. Hình 4-6:
Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Cộng Đồng, thể hiện mặt cắt chi
tiết của mỗi loại Đường Cộng Đồng.

4-10 | QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

4.3.3. Các Đường Cộng Đồng
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Hình 4-6a: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Cộng Đồng Loại A
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Hình 4-6b: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Cộng Đồng Loại B

Trang này cố ý để trống.
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Như được quy định trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát
Triển, đường dân cư chính trong Hệ Thống Phân Cấp & Mạng Lưới Đường
hình thành mạng lưới lưu thông nội bộ phụ trong Khu Vực Quy Hoạch.
Tương tự như đường cộng đồng, chúng giúp tiếp cận tới khu dân cư một
gia đình và khu vực đất trống chủ động đi kèm. Chúng cũng giúp tiếp cận
trực tiếp đến đường vào gara của nhà ở một gia đình. Như được cho phép
bởi Chương 6: Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, đường dân cư chính hẹp
nhằm giúp duy trì tốc độ đi lại thấp, an toàn, khuyến khích an toàn cho
người đi bộ và xe đạp và là đường cụt khi kế bên hoặc ở khoảng cách hợp
lý từ một trung tâm giải trí hoặc ranh giới khu đất trống.
Hình 4-7: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Dân Cư Chính, thể hiện mặt cắt chi tiết
của một đường dân cư chính.
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4.3.4. Đường Dân Cư Chính
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Hình 4-7: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Dân Cư Chính
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Đúng như các quy định trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát
Triển, chi tiết quy hoạch Hệ Thống Phân Cấp & Mạng Lưới Đường có các
Đường Dân Cư Phụ cung cấp đường vào thẳng gara đến đơn vị nhà ở một
gia đình kế bên.
Hình 4-8: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Dân Cư Phụ, thể hiện mặt cắt chi tiết
của một đường dân cư phụ.
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4.3.5. Đường Dân Cư Phụ
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Hình 4-8: Mặt Cắt Chi Tiết – Đường Dân Cư Phụ
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Chương này giải thích nguyên lý thiết kế và thiết lập một
bộ chỉ dẫn thiết kế kiến trúc cho phát triển nhà ở và giải trí
trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, bao gồm khuyến nghị
kiến trúc về chi tiết kiến trúc, chiếu sáng ngoài trời, và thực
hành công trình xanh.
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HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
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Giới Thiệu
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Những hướng dẫn thiết kế kiến trúc này mô tả và minh họa thiết kế, khái
niệm, và đặc trưng công trình nhằm khuyến khích phát triển chất lượng
cao theo như tầm nhìn cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Những hướng
dẫn thiết kế này nên được áp dụng phối hợp với các tiêu chuẩn phát triển
được mô tả trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển.
Những hướng dẫn thiết kế này phục vụ những chức năng sau:
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Thiết lập hướng dẫn thiết kế cho thiết kế, kiến trúc, lưu thông,
đậu xe, chiếu sáng và các đặc trưng nổi trội khác của địa điểm.



Khuyến khích thiết kế ăn khớp và bản sắc cộng đồng.



Mang lại cho nhà phát triển, chủ thầu xây cất, kế hoạch viên, kiến
trúc sư, kiến trúc sư cảnh quan, và người sở hữu bất động sản
những hướng dẫn và khuyến nghị để trợ giúp việc duy trì sự ăn
khớp và thống nhất trong cộng đồng ở mức cao, trong khi vẫn
cho phép thể hiện cá nhân ở mức độ nhất định.



Tạo ra những khu phố rất tuyệt vời mà sẽ là vốn quý cho Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể và Thành Phố San José.



Khuyến khích những giải pháp thiết kế bền vững giảm tiêu thụ
năng lượng, sử dụng nước hiệu quả, giảm thiểu rác thải.



Khuyến khích đi lại trong khi giảm thiểu thải khí nhà kính, khuyến
khích lối sống lành mạnh hơn, và mang lại cơ hội giao tiếp xã hội.



Tạo ra những thiết kế công trình đơn giản sử dụng không gian,
vật liệu, và tài nguyên hiệu quả, trong khi duy trì tính toàn vẹn
của thiết kế và phong cách kiến trúc chân thực ở mức độ cao.

Ảnh đồ họa và ảnh chụp ở đây được đính kèm là để xem tham khảo và
không nên hiểu là giải pháp thiết kế duy nhất. Những phương pháp giải
quyết sáng tạo được khuyến khích.
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể được nhìn nhận là sẽ được thiết kế xung
quanh một bộ khung những vỉa hè, đường đi, và tiện nghi giải trí liên kết
với nhau để tạo ra một cộng đồng thân thiện với người đi bộ và hỗ trợ lối
sống năng động. Là một phần của những nguyên lý tổ chức này, Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể có thể được tổ chức xung quanh các khu dân cư
một gia đình và một công trình phức hợp nhiều gia đình, đúng theo
Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển.
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5.2.1. Nhà Ở Một Gia Đình Liền Kề & Tách Rời
Nhà ở một gia đình liền kề và tách rời nên được thiết kế để tạo ra cảnh
quan đường phố thiên về tính hữu dụng và thân thiện với người đi bộ
trong một loạt các khu dân cư, mỗi khu được liên kết bởi một mạng lưới
đường đi và khu đất trống giúp tiếp cận đến các trung tâm giải trí và
hành lang Fowler Creek.
Nên xem xét các hướng dẫn sau:
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Tạo ‘cảm quan địa chỉ’ và một cửa trước quay ra phố cho mỗi
đơn vị bằng cách có khoảng sân trước nhà, cổng, và đường vào
đường phố công cộng và/hoặc khu đất trống tư nhân.



Tất cả các đơn vị nhà ở nên có khu vực lối vào có mái che dạng
mái vòm hoặc mái hiên.



Khuyến khích đa dạng thiết kế. Các phong cách kiến trúc cụ thể
có thể được nhóm theo kích cỡ lô đất để tạo ra chủ đề thiết kế
cho các khu dân cư cụ thể trong Khu Vực Quy Hoạch.



Chi tiết kiến trúc nên phù hợp với phong cách kiến trúc của công
trình.



Tất cả các mặt tiền hướng ra phố nên được coi là dễ thấy và có
thể có cửa sổ, lối vào ở chỗ thích hợp, và các đặc trưng thiết kế
khác thường thấy cho mặt tiền.



Nên có sự chuyển cấp giữa các đơn vị để mang lại sự đa dạng
cho mặt tiền của các công trình khi được nhìn vào từ ngoài phố.

Minh họa chi tiết nhà một gia đình
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5.2. Hướng Dẫn Thiết Kế Địa Điểm cho Từng Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể
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Minh Họa Chi Tiết Nhà Một Gia Đình Điển Hình
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Nhà ở nhiều gia đình nên được thiết kế để khuyến khích một lối sống
năng động, bao gồm việc tiếp cận được với đường đi cho người đi bộ
có kết nối với đường đi dọc Fowler Creek.
Nhà ở nhiều gia đình nên được thiết kế để tạo ra cảm giác kín đáo trong
một cộng đồng lớn hơn. Hướng và bố cục của công trình nhà nhiều gia
đình nên thích ứng với đường phố, trong khi tối đa hóa tầm nhìn cảnh quan
xung quanh và tiếp cận với ánh sáng tự nhiện của từng đơn vị nhà ở.
Nên xem xét các hướng dẫn sau:
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Sân hiên, ban công, và sân chung nên có lối vào trực tiếp từ
ngoài đường phố hoặc khu đất chung, khi thích hợp.



Thay đổi về độ cao giữa các sân hiên riêng, khu vườn trước nhà,
và các lối vào nhà cao hơn mặt đường được khuyến khích để cải
thiện tính kín đáo cho người ở tầng trệt.



Khuyến khích ban công ở tầng cao hơn, và chúng nên có thể
quan sát được khu công cộng hoặc khu đất trống chung.



Ban công, các yếu tố khối khác, và chi tiết thiết kế nên được sử
dụng để tránh sự đơn điệu cho mặt tiền.



Nên hạn chế tường phẳng kéo dài dọc mặt phố.



Nên mang lại cơ hội giao tiếp xã giao giữa các cư dân. Giải pháp
thiết kế có thể bao gồm ghế ngồi tại lối vào tòa nhà, trong
khoảng sân riêng, hoặc kế bên đường phố hoặc khu đất trống
chung.



Tính kín đáo khỏi bị nhòm ngó và nghe ngóng của từng không
gian nhà ở riêng biệt nên được tối ưu hóa bằng việc cách âm và
tránh để có tầm nhìn trực tiếp giữa cửa sổ và ban công của các
đơn vị khác nhau.
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Nhà Ở Nhiều Gia Đình

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 5

5.2.3. Trung Tâm Giải Trí

Dự kiến các cơ hội giải trí trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể bao gồm
các tiện nghi giải trí chủ động và thụ động, bao gồm:
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Trung tâm giải trí có các cơ hội giải trí chủ động.



Các khu vực đất trống trong khu phố với đường đi bộ và cảnh
quan.



Đi bộ, chạy bộ, và đi xe đạp trên vỉa hè, đường đa dụng, và làn
đường dành cho xe đạp.

Mang lại cơ hội để cộng đồng có thể tụ họp cả bên trong lẫn bên ngoài công
trình.



Cung cấp chỗ để xe đạp tiện lợi và an toàn



Tương thích với các mục đích sử dụng đất xung quanh công trình.

Trung tâm giải trí chính có thể bao gồm các tiện nghi như phòng họp đa năng, trung
tâm thể dục, phòng thủ công, phòng thay đồ, quán cà phê/quán bar, khu bếp và nhà
ăn, thư viện, khu hành chính và các tiện nghi khác. Mục đích sử dụng giải trí ngoài trời
liền với trung tâm giải trí chính có thể bao gồm các tiện nghi như bể bơi, sân bóng
pickle, sân bóng bocce, ghế băng và các công trình tạo bóng râm và các tiện nghi
khác. Chỗ ăn và BBQ ngoài trời cũng có thể được xây dựng.
Trung tâm giải trí phụ có thể bao gồm bể bơi ngoài trời và chỗ dành cho tụ tập cộng
đồng và các sự kiện xã hội.

Một số cơ hội trong số này có thể chỉ dành cho cư dân của cộng đồng
người cao niên và khách của họ thông qua việc tham gia vào hiệp hội
người sở hữu nhà (HOA).
Trung tâm giải trí cộng đồng nên được thiết kế để tạo các điểm trung
tâm cho các khu dân cư khác nhau. Hướng và bố cục của tòa nhà giải
trí cộng đồng nên phù hợp với đường phố và cảnh quan xung quanh.
Nên xem xét những hướng dẫn cho trung tâm giải trí sau:


Tạo điểm nhấn thị giác giúp định hình mỗi khu dân cư.



Đặt tòa nhà hướng ra phố và có lối vào chính rõ ràng hướng ra
phố.



Có lối vào phụ tới trung tâm giải trí ngoài trời hoặc đường đi.



Được thiết kế với phong cách bổ trợ cho những ngôi nhà ở xung quanh,
nhưng vẫn có thể khác biệt.
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Nhu cầu giải trí của cộng đồng người cao niên khác với nhu cầu của
các cộng đồng thông thường. Cộng đồng người cao niên có nhu cầu
cao hơn cho các mục đích giải trí thụ động, và chú trọng về mặt tiếp
cận, hiệu quả, độ thoải mái, và việc dễ dàng tới lui. Thay vì những sân
thể thao lớn hay những mục đích sử dụng tương tự, cộng đồng người
cao niên bao gồm những cơ sở quy mô nhỏ hơn có mỹ quan và khuyến
khích hoạt động thư giãn và khỏe mạnh đáp ứng chuyên biệt cho nhóm
tuổi cụ thể này.
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Minh Họa Chi Tiết cho Tiện Nghi ở Trung Tâm Giải Trí
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Kiến Trúc

Đoạn này áp dụng cho tất cả các công trình trong tương lai ở Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể, bao gồm nhà ở một và nhiều gia đình, trung tâm giải trí, và
các công trình phụ khác. Nên xem xét những hướng dẫn sau:



Nhà ở lô đất ở góc được khuyến khích có đặc trưng kiến trúc như mái hiên
bao bọc, mái hiên hai bên nhà, ban công, cửa sổ, hoặc nét phá cách mặt
phẳng mặt tiền hướng ra tuyến phố phụ.

5.3.1. Vị Trí và Phương Hướng của Công Trình

G-90



Công trình nên được đặt và thiết kế để có sự hiện diện rõ rệt trên
phố dọc theo mặt tiền của cộng đồng trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể, trừ một vài khu vực dọc Đường Vào và Đường Gom, mà có thể
kết hợp với tường bằng khối xây và cảnh quan.



Công trình nên được đặt hướng ra phố, nơi các chi tiết kiến trúc và
kiến trúc tương tác - bao gồm cổng vòm, sân trong, lối vào, và cửa
sổ - được nhấn mạnh.



Nhà ở nên được bố trí trong khoảng cách đi bộ được tới đường đi
và khu đất trống lân cận.



Nhà ở nên được bố trí phù hợp với địa hình tự nhiên và hạn chế tối
đa biến đổi cho môi trường tự nhiên trong mức khả thi.



Nhà ở nên được bố trí để tối ưu tầm nhìn của Thành Phố San José
rộng lớn về phía Tây và những ngọn đồi về phía Đông.

5.3.2. Thiết Kế Công Trình




Khi bố trí đơn vị nhà ở một gia đình liền kề và tách rời, hạn chế tối
đa trường hợp đồ án y chang liền kề hoặc đối diện nhau. Trong
trường hợp lập đồ án có cùng sơ đồ tầng lầu liền kề hoặc đối diện
nhau, thì nên sử dụng một kiểu mặt chiếu khác. Nên phối màu ngoại
thất công trình khác đi cho các đơn vị cạnh nhau có cùng kiểu mặt
chiếu.

Minh họa chi tiết nhà một gia đình

Trong tiểu địa hạt phân khu ESH-R-1, các kích cỡ đơn vị nhà ở, sơ
đồ tầng lầu, và mặt chiếu đa dạng nên được cung cấp cho mỗi kích
cỡ lô đất. Xử lý mái nhà, vị trí cửa sổ, loại cổng vòm hay mái hiên
khác đi cũng có thể được coi là một biến thể của mặt chính.
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Đa dạng khoảng cách từ nhà đến đường và các yếu tố khác nên
được sử dụng khi có thể để mang lại đặc trưng về chức năng và
phương thức liên kết như lối vào, sân trong, khu vực ăn uống hay
chỗ ngồi ngoài trời, v.v.



Cửa sổ nhô ra, mặt tiền chia mảng có độ sâu khác nhau, thay đổi về độ
cao, và khác biệt về khoảng cách tới đường được khuyến khích giữa
các tòa nhà nhằm phân tách các phần trên những tòa nhà lớn và tạo ra
lối vào và mặt tiền đẹp và thu hút.



Yếu tố tháp và các đặc trưng kiểu tượng đài khác được khuyến khích ở
các điểm nhấn cộng đồng như trung tâm giải trí và lối vào chính và phụ.
Tất cả các mặt chiếu của một yếu tố tháp hoặc đặc trưng kiểu tượng
đài nên được xây dựng hoàn thiện, không có mặt tường trắng hay chỉ
hoàn thiện một phần.



Yếu tố kiến trúc ví dụ như cửa sổ, các kiến trúc nhô ra, cửa chớp, trang
trí viền cửa, kệ bình trồng cây cảnh, trang trí cửa sổ, cửa cuốn, mái
hiên, và các đặc trưng tương tự nên được dùng để chia nhỏ mảng khối
của một tòa nhà lớn.



Yếu tố mái bao gồm đầu hồi, mái che hình răng cưa, mái hồi, lan can,
tháp, và các yếu tố trang trí viền có thể được sử dụng để tạo thành
phong cách kiến trúc đồng thời để điều tiết hình khối của tòa nhà, tạo
sự thích thú, và đa dạng hóa cảnh quan đường phố của cộng đồng.

Minh họa chi tiết về công trình một gia đình (trên) và nhiều gia đình
(dưới)
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5.3.3. Khối Công Trình
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Các loại vật liệu bền, chất lượng cao khác nhau nên được sử dụng để
tạo ra các thiết kế công trình đẹp, thu hút và tránh đơn điệu.



Màu sắc và vật liệu bên ngoài nên được sử dụng để làm rõ hình dạng,
tiểu tiết, và mảng khối của công trình.



Nên cung cấp vài mẫu phối màu khác nhau khi đề xuất nhiều công
trình. Nói chung, mỗi phối màu nên có một hoặc hai màu chủ đạo và tối
đa ba màu bổ trợ phù hợp với phong cách kiến trúc và đặc tính của
công trình.



Vật liệu và màu sắc sử dụng trên mặt tiền có thể được bọc dọc theo
mặt bên tới mặt phẳng trong hoặc tới một điểm chuyển tiếp thích hợp
một vài foot ngoài mặt chiếu phía trước để tránh dáng vẻ mặt tiền giả.



Tiểu tiết công trình ví dụ như rãnh thoát nước, đường ống, và lỗ thông
kim loại có thể được sử dụng làm bổ trợ với màu sắc/vật liệu tô điểm
hoặc được sơn đồng bộ với tòa nhà hoặc bề mặt mái nhà.



Màu sắc tự nhiên của gạch, đá, và ngói nên được giữ nguyên; không
nên sơn những vật liệu này.

Minh họa chi tiết cho thấy nhiều loại vật liệu xây dựng, màu sắc, và vật liệu hoàn
thiện bề mặt tòa nhà khác nhau
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5.3.4. Vật Liệu, Màu Sắc, và Vật Liệu Hoàn Thiện Bề Mặt Công Trình
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Cửa sổ nên có kích cỡ tương xứng với mặt tiền và thể hiện phong
cách kiến trúc và đặc tính của tòa nhà.



Kích cỡ và hình thù của cửa sổ nên mang lại một sự cân bằng với
phần tường và mái nhà xung quanh. Tất cả các cửa sổ nên được
trang trí viền bằng những vật liệu phù hợp.



Cánh cửa sổ được khuyến khích nếu phù hợp với phong cách kiến
trúc của tòa nhà. Khi được sử dụng, chúng nên có kích cỡ tương
xứng với ô cửa để có vẻ thực tiễn và nên được đặt bên khung cửa
theo cách không có vẻ “treo tạm lên” hay giả tạo.



Cửa sổ nên giúp nâng tầm, chứ không độc chiếm, đặc tính chung của
tổng thể kiến trúc. Tránh sử dụng mảng cửa kính lớn liền mạch. Song
cửa sổ nên được sử dụng khi phù hợp với phong cách kiến trúc.



Cửa sổ có thể mở ra được khuyến khích ở phòng ngủ và phòng
khách nhằm mang lại sự thoáng khí tự nhiên và cải thiện mối quan hệ
giữa trong nhà và ngoài nhà.



Trang trí cửa ra vào, cửa Pháp truyền thống, ô cửa/cửa sổ có mái
che, cửa chớp, kệ cây cảnh, trang trí viền, và cửa kính lùa được
khuyến khích, phù hợp với phong cách kiến trúc.



Cửa sổ với cửa kính trong được khuyến khích. Tránh dùng kính màu
tối hoặc kính phản chiếu.



Tiểu tiết chạm nổi tương thích về kiến trúc được khuyến khích cho
cửa ra vào.



Cửa sổ tầng trên có thể được nhìn thấy từ phố, vỉa hè, công viên và
khu đất trống chung nên được thiết kế với trang trí viền và song cửa
tương xứng với mặt chiếu phía trước của công trình. Song cửa có thể
bị loại bỏ khỏi cửa sổ phòng ngủ và không gian sống đối diện với sân
sau.

Minh họa chi tiết gia công cửa sổ và cửa ra vào
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Gara có thể liền kề hoặc tách rời tương ứng với điều kiện của địa
điểm và để mang lại sự đa dạng giữa các sơ đồ tầng lầu.



Cửa gara nên được để lùi vào ít nhất 12 inch so với mặt phẳng tường
để mang lại chi tiết nổi đổ bóng.



Kiểu, vật liệu, và màu cửa gara nên phù hợp với thiết kế kiến trúc.



Cửa sổ trên cửa gara được khuyến khích để cho ánh sáng tự nhiên
có thể vào được gara.



Việc xử lý lát đường đặc biệt cho đường vào gara và cảnh quan xung
quanh gara được khuyến khích để tạo hứng thú về thị giác.



Quan hệ giữa gara và không gian sinh sống nên đa dạng để tránh sự
đơn điệu. Ví dụ về điều này bao gồm vị trí đặt gara phẳng (gara nằm
cùng mặt phẳng với không gian sinh sống) và chìm (gara nằm sau
mặt phẳng của không gian sinh sống). Gara có thể được đặt lùi sâu
hơn về phía sau công trình chính hoặc đặt sang một bên để thêm
phần đa dạng.



Các yếu tố bổ sung như giàn mắt cáo và cổng được khuyến khích để
làm đa dạng và cải thiện vẻ ngoài của gara phù hợp với phong cách
kiến trúc.



Nếu khả thi thì gara nên được đặt kế bên gara và không gian sống kế
bên không gian sống nhằm tạo hình phố gợn sóng và cải thiện cơ hội
cho đậu xe trên phố.
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Minh họa chi tiết thiết kế và vật liệu hoàn thiện bề mặt cửa gara
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5.3.6. Gara và Đường Vào Gara Dành Cho Nhà Một Gia Đình
Liền Kề và Tách Rời
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Đa dạng các kiểu mái nhà, độ nghiêng, độ dốc, độ cao, hay các tiểu
tiết, cũng như các loại vật liệu bền, chất lượng cao, nên được sử dụng
cho các công trình, và, nên tương thích với phong cách và đặc tính cá
tính chung của công trình.



Đầu hồi nên được làm tách biệt để chúng không ở cạnh nhau.



Mái bát úp truyền thống và yếu tố kiểu cửa sổ trên mái nhà được
khuyến khích nếu phù hợp với phong cách kiến trúc.



Mái nhà nên được làm bằng vật liệu làm mái bền, chất lượng cao và
có màu sắc nhất quán với phong cách kiến trúc của tòa nhà. Vật liệu
làm mái được chấp nhận có bao gồm ngói đất sét, ngói bê tông, kim
loại, và tấm lợp nhựa đường. Nếu là mái nhà phẳng, vật liệu được
chấp nhận cũng bao gồm cao su mút và mái nhà xanh. Vật liệu không
được chấp nhận bao gồm gỗ ép, sợi thủy tinh nhăn, giấy dầu cuộn làm
mái.



Màu và vật liệu đạt hoặc vượt ngưỡng Sao Năng Lượng quy định
được khuyến khích để giảm hiệu ứng đảo nhiệt.



Tua bin gió cỡ nhỏ, và các đặc trưng tương tự khác có thể được sử
dụng để tạo ra năng lượng.

Minh họa chi tiết về vật liệu làm mái và lắp đặt tấm pin mặt trời
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5.3.7. Mái Nhà
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5.4.

Che Chắn Thiết Bị và Khu Vực Dịch Vụ
Khu vực lưu trữ tạm thời tại địa điểm nên được cung cấp và thiết kế để
giảm thiểu ảnh hưởng đến mục đích sử dụng bên cạnh.



Cơ sở thu gom và lưu trữ phế thải thường nên ở cách xa các khu vực
chung hoặc che chắn khỏi tầm mắt của công chúng. Hàng rào vây quanh
thùng chứa phế thải cần được thiết kế xử lý và màu sắc về mặt kiến trúc
tương tự như tòa nhà liền kề.



Đối với đơn vị nhà ở một gia đình, thùng rác nên được đặt trong gara hoặc
sau hàng rào, khuất bóng khỏi đường phố hay khu đất trống chung.

5.4.1. Che Chắn Thi Công
Khu vực lưu trữ vật liệu xây dựng tạm thời nên được cung cấp trong khi xây
dựng và được thiết kế để giảm thiểu ảnh hưởng đến tầm nhìn từ đường đi và từ
các nhà bên cạnh.

G-96
Minh họa chi tiết hàng rào vây quanh thùng rác được thiết kế cảnh quan
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5.5.

Chiếu Sáng Bên Ngoài
Nên cung cấp đủ ánh sáng trên toàn khu vực để tạo một môi trường cởi
mở và thân thiện. Chiếu sáng ban đêm ở các khu đất trống công cộng và
chung nên được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết cho mục đích an toàn và
an ninh.



Quy mô, vật liệu, màu sắc, và chi tiết thiết kế của cột đèn nên phản ánh
đặc tính mong muốn của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể và phong cách
kiến trúc của các tòa nhà xung quanh. Cột đèn nên được làm với kích cỡ
phù hợp với người đi bộ gần vỉa hè và các khu vực khác có người đi bộ
lưu thông. Đèn Bollard được khuyến khích sử dụng để chiếu sáng cho
đường dành cho người đi bộ và đường đi, trong khi tránh chiếu tràn sang
những khu vực lân cận.



Đèn gắn tường phải tương thích với phong cách kiến trúc và đặc tính của
tòa nhà. Màu sắc, kích cỡ, vị trí, và số lượng đèn nên bổ trợ cho thiết kế
tổng thể và đặc tính của tòa nhà và khu vực.



Khuyến khích sử dụng đèn tiết kiệm năng lượng, điện áp thấp. Đèn trang
trí nên có độ sáng thấp.



Đèn nên được chiếu theo phương thẳng xuống nhằm hạn chế tối đa ảnh
hưởng của ô nhiễm ánh sáng. Đèn pha rọi, đèn tụ, và đèn trang trí màu
có thể thích hợp cho những tòa nhà và đặc trưng nổi bật, nhưng không
được ở gần khu vực tự nhiên.



Chiếu sáng ngoài trời nên có tính khiêm tốn và không gây chói hay tràn
sang bất động sản hoặc khu vực đất trống chung bên cạnh, đặc biệt là
những khu vực có môi trường sống của động vật hoang dã.
Minh họa chi tiết về chi tiết chiếu sáng

5-14 | QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

G-97



HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | 5

5.6.

Hướng Dẫn Công Trình Xanh

Vật Liệu và Thiết Kế Công Trình


Nên đưa thực hành công trình xanh vào công trình vượt mức được
quy định bởi luật tiểu bang áp dụng trong chừng mực khả thi và thích
hợp, bao gồm vật tư nước có lưu lượng thấp, hệ thống tưới nhỏ giọt
và hệ thống tưới phân vùng theo nhu cầu nước, sử dụng vật liệu xây
dựng không có mêtanal, và ít hợp chất dễ bay hơi gốc nước.



Đưa thiết kế mặt trời bị động vào bằng việc quy hoạch chia nhỏ lô đất và
bố cục đường phố nhằm tối ưu hóa tiếp cận đến ánh nắng mặt trời trong
chừng mực khả thi mà không làm giảm sự liên kết.

Vật liệu xanh có khả năng chống chịu điều kiện môi trường địa
phương được khuyến khích, bao gồm thảm làm từ nguyên liệu tái
chế, lớp ngăn xen-lu-lô, gỗ tổng hợp, gỗ được chứng nhận, đồ trải
sàn tự nhiên, và vật liệu hoàn thiện bề mặt tái chế.





Giảm mức tăng nhiệt lượng mặt trời qua bề mặt bên ngoài bằng việc sử
dụng sơn màu sáng hoặc sơn có chất nhuộm màu có tính phản chiếu.

Vật liệu miếng ngói bê tông, tường khan, và khung gỗ thừa nên được
chở đến cơ sở tái chế ngoài công trường.





Sử dụng vật liệu tái chế hoặc tận dụng đồ phế thải cho các yếu tố cảnh
quan, nếu khả thi.

Xem xét sử dụng ván dăm định hướng (OSB) cho tường chịu cắt và
lợp mái thay vì gỗ dán.





Thiết kế và nơi đặt địa điểm của công trình nên tận dụng thông gió, sưởi
ấm, và làm mát tự nhiên, hướng gió và mặt trời, và cơ hội năng lượng
mặt trời. Thiết kế và đặt hướng mặt trời thụ động được khuyến khích để
lấy ánh sáng tự nhiên và sử dụng các kỹ thuật làm mát tự nhiên thay cho
sử dụng điều hòa. Nơi đặt địa điểm công trình nên lưu tâm đến tiếp cận
mặt trời của các công trình lân cận.

Xem xét sử dụng sản phẩm gỗ tổng hợp (EWP), bao gồm cho xà,
dầm ngang, và giàn mái.



Xem xét sử dụng tường chắn phản xạ để lợp mái.



Xem xét sử dụng ván sợi mật độ trung bình (MDF) làm từ phế liệu của
các sản phẩm gỗ khác cho cửa, trang trí viền, bờ tường, kệ.



Tấm pin mặt trời cho mái nhà và bãi đậu xe được khuyến khích.

Thiết Kế Địa Điểm
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Để hạn chế tối đa tác động xáo trộn lên đất, tất cả mọi lô đất, đường, và
các khu vực cải thiện khác trong mỗi giai đoạn nên được ủi đất thích
đáng để đáp ứng phát triển trong giai đoạn đó. Một khu vực mỏ đất/bãi
để vật liệu có thể được thành lập trong khu vực giai đoạn tương lai, nếu
cần thiết, để đáp ứng vật liệu ủi đất thêm.



Nên cân đối lượng đắp và xúc bỏ để hạn chế số chuyến xe tải trong khả
năng có thể, trong khi hiểu rằng có thể lên đến 50,000 yard khối đất cần
được vận chuyển ra hoặc vào Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.



Trang thiết bị nên được bố trí để tối đa hóa hiệu quả năng lượng, ví dụ
như đặt thiết bị làm mát trong bóng râm để tránh sức nóng của mặt trời,
và nhờ đó giảm năng lượng cần để làm mát không khí.
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Quy Hoạch Cụ Thể này khuyến khích thực hành công trình xanh để cải thiện
tổng thể chất lượng cuộc sống cho cư dân và khuyến khích thiết kế và kỹ thuật
xây dựng sáng tạo và bền vững làm giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
Ngoài những điều khoản được được quy định bởi luật tiểu bang, các thực hành
công trình xanh sau được khuyến khích trên toàn Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể:

Chương này mô tả các nguyên tắc thiết kế cảnh quan
và thiết lập một bộ hướng dẫn thiết kế cho các khu vực
cảnh quan tư nhân và chung trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể, bao gồm khu vực giải trí, cảnh quan
đường phố, và các khu đất trống.

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

G-99
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Giới Thiệu
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6.1.

6.1.1. Tầm Nhìn Cảnh Quan
Các yếu tố cảnh quan (cây trồng, chiếu sáng, hàng rào, tường, v.v) trong khu
vực công cộng của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể sẽ được thiết kế để phản
ánh tính chất cảnh quan bao quát của Thung Lũng Santa Clara, đặc biệt chú
ý tới môi trường nông thôn tự nhiên của “California xa xưa” vốn mang lại bản
sắc riêng biệt cho khu vực này.
Thiết kế cảnh quan California xa xưa ban đầu được Thomas Church thai
nghén vào những năm đầu của thập niên 1930. Nó bao gồm các đặc trưng
cảnh quan bản địa phản ánh lối sống ngoài trời thanh thản của văn hóa ven
biển trong khu vực này. Khi hậu Địa Trung Hải ấm và thoáng gió, cùng với
miền quê và tảng thực vật đa dạng, hình thành nên một môi trường mời gọi
cư dân tận hưởng vẻ đẹp của phong cảnh ngoài trời.
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Trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, “khu vực công cộng” nói đến tất cả
các không gian chung bên ngoài và công chúng có thể tiếp cận, công trình
liên kết và hình dáng công trình có thể tiếp cận thực tế hoặc quan sát được,
bất kể quyền sở hữu. Các yếu tố này có thể bao gồm cảnh quan đường phố,
lối đi và đường đi cho người đi bộ, cầu, quảng trường, và khu vực đất trống
thụ động và chủ động. Chúng bao gồm đất thuộc sở hữu công (ví dụ: một số
đường phố) và đất thuộc sở hữu và được quản lý bởi HOA hoặc chủ sở hữu
bất động sản cho thuê. Thiết kế cảnh quan trong khu vực công cộng sẽ được
bảo trì theo Chương 8: Triển Khai, Điều Hành & Tài Chánh.
Thiết kế cảnh quan nên tạo ra một bản sắc phong cảnh rõ rệt trong Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể. Bản sắc này sẽ đạt được thông qua thiết kế cảnh quan
ăn khớp cho cảnh quan đường phố, bài trí đường phố và khu vực chung
ngoài trời, hàng rào và tường, đặc trưng lối vào dự án, lựa chọn cây trồng,
chiếu sáng và biển chỉ đường đặc trưng trên đường phố, và các yếu tố tương
tự khác.
Các hướng dẫn thiết kế này nhằm khuyến khích thiết kế ăn khớp và bản sắc
cộng đồng. Ảnh đồ họa và ảnh chụp được đính kèm là để tham khảo và
không nên hiểu là giải pháp thiết kế duy nhất. Những phương pháp tiếp
cận sáng tạo được khuyến khích.
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Cảnh quan nên tìm cách đạt được cân bằng giữa cảnh quan đất trống tự
nhiên và cảnh quan được con người can thiệp, bao gồm cả các yếu tố tự
nhiên và nhân tạo, chẳng hạn như đường phố với cây cối tạo cảnh quan và
thiết kế lối vào dự án, có kết hợp các biển báo dạng bia với cây trồng và hoa.
Cả cảnh quan tự nhiên và trang trọng hơn trong các khu vực này nên hòa
hợp để tạo ra một cộng đồng thống nhất, đặc trưng.

G-101

6.1.2 Các Mục Tiêu Cảnh Quan
Các mục tiêu sau đây nên định hướng cho thiết kế cảnh quan trong Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể:


Thiết kế đặc trưng cảnh quan phù hợp với đặc tính và bối cảnh lịch
sử của vùng này.



Sử dụng các biện pháp bảo tồn nước thông qua thực vật chịu hạn và
hệ thống và thực hành tưới tiêu tiết kiệm nước.



Vận dụng cảnh quan để tạo ra nét đặc trưng và đặc tính mỹ quan
trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, đặc biệt là xung quanh các công
trình đặc trưng và tiện nghi chính.



Áp dụng các nguyên tắc Thiết Kế Tác Động Thấp (LID) khi thiết kế
các đặc trưng thoát nước mưa, thấm nước, và bổ sung nước ngầm.



Sử dụng các nguyên tắc cảnh quan bền vững để giảm lượng nước
sử dụng, tiêu thụ năng lượng, và phát thải khí nhà kính và tăng bóng
râm và sự thoát hơi của cây.
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6.1.3. Tổ Chức Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan được tổ chức thành các tiểu đoạn sau
đây:


Các Khu Cảnh Quan



Thiết Kế Cảnh Quan



Phối Màu Cảnh Quan



Lối Đi Bộ và Đường Đi



Biển Báo



Bài Trí Ngoài Trời



Hàng Rào và Tường



Hướng Dẫn Bảo Tồn Cây Cối



Hướng Dẫn Cảnh Quan Bền Vững

6.2. Các Khu Cảnh Quan
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể bao gồm nhiều điều kiện địa điểm khác
nhau cần các phương án tiếp cận về thiết kế và triển khai cảnh quan
khác nhau. Do đó, mười một “loại khu” cảnh quan khác nhau (mỗi khu
có các điều kiện và hướng dẫn xử lý cảnh quan riêng) được thiết lập
cho cảnh quan khu vực công cộng.
Hướng dẫn xử lý cảnh quan trong mỗi khu được mô tả bên dưới. Hình 6-1:
Các Khu Cảnh Quan Chi Tiết xác định địa điểm chi tiết của từng khu vực
cảnh quan dựa trên Quy Hoạch Đất Chi Tiết. Bảng 6-1: Các Khu Cảnh
Quan Chi Tiết xác định chỉ định loại cảnh quan cụ thể, đặc tính địa điểm, và
thiết kế và các phương pháp tưới tiêu mới.
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Cảnh quan nên được thiết kế để cung cấp đường vào thuận tiện cho khu đất
trống và khuyến khích lối sống ngoài trời năng động và lành mạnh cho cộng
đồng cao niên. Các khu phố nên được kết hợp với khu đất trống và đường
phố được thiết kế cẩn thận với vỉa hè rộng, được chia tách bởi khu vực đất
trống lân cận. Vật liệu cảnh quan nên chú trọng sử dụng vật liệu và quần thể
cây trồng trong môi trường tự nhiên hài hòa với sinh thái khu vực để tạo ra
môi trường giàu tự nhiên độc đáo. Vì lý do này, cũng như các lý do bảo tồn
và chức năng, lựa chọn cây trồng nên chú trọng sử dụng thực vật chịu rét,
chịu hạn bản địa và ngoại lai và tương thích với cây trồng bản địa và thích
nghi hiện có xung quanh trong vùng này.
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Hình 6-1: Các Khu Cảnh Quan Chi Tiết
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G-102
Ghi chú: minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và các khu cảnh quan xác định.
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Bảng 6-1: Các Khu Cảnh Quan Chi Tiết
Tên Khu

Loại Cảnh
Quan

Các Đặc Tính Địa Điểm Hiện Có Bên Ngoài
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể

Hướng Dẫn Xử Lý Thiết Kế Cảnh Quan trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể

Hướng Dẫn Xử Lý
Tưới Tiêu

Cảnh Quan Đường Phố

G-103

A1

Aborn Road

Trang trọng

A2

Yerba Buena Road

Trang trọng

Đường phố thành phố hiện có với các khu
dân cư tạo sẵn dẫn đến lối vào phụ.

A3

Đường Vào Phía Bắc và
Phía Nam

Trang trọng

Không Áp Dụng

A4

Đường Dân Cư

Trang trọng / Bán
trang trọng

Không Áp Dụng

Cây trồng chất lượng cao được cắt tỉa và thiết kế kỳ công, bài
trí đường phố, và các nét đặc trưng khác tạo nên bản sắc của
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Dùng cây trồng để tạo nên cảnh
quan đường phố đầy cây cối. Hòa hợp với cảnh quan sân
trước.

Không Áp Dụng

Cảnh quan sắp đặt, trang trọng hơn kết hợp các loài cây trồng Vòi nước nhỏ giọt dung
có nét đặc trưng và sử dụng một số khu vực thảm cỏ.
tích nhỏ và mạng ống
laze.

Đường phố thành phố hiện có với các khu
Thiết kế vỉa hè nâng cao cây trồng, và tường âm thanh tận
Vòi nước nhỏ giọt dung
dân cư tạo sẵn dẫn đến lối vào dự án chính. dụng từ các yếu tố hiện có dọc Aborn Road. Kết nối các yếu tố tích nhỏ và mạng ống
cảnh quan mới với chủ đề đường vào (mô tả trong Cảnh Quan
laze.
Đường Phố, Đoạn 6.3).
Thiết kế vỉa hè nâng cao cây trồng, và tường âm thanh liên
quan đến các đặc tính cảnh quan của Đường Vào, nhưng
không huy hoàng như Đường Vào.

Vòi nước nhỏ giọt dung
tích nhỏ và mạng ống
laze.

Trồng dày đặc cây cối, cây bụi, và thực vật phủ nền theo bố trí Vòi nước nhỏ giọt dung
trang trọng/sắp đặt. Bao gồm vỉa hè, một số dải phân cách, một tích nhỏ và mạng ống
laze.
cổng vào, và chiếu sáng đặc trưng.
Vòi nước nhỏ giọt dung
tích nhỏ và mạng ống
laze với hệ thống tạm
thời trong các khu vực
tự nhiên.

Các Khu Vực Đất Trống Chung
B1

Khu Đất Trống Chủ
Động

Bán trang trọng /
Nông thôn

B2

Khu Đất Trống Thụ
Động

Tự nhiên
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Ý định là tạo ra một chủ đề tự nhiên gần gũi sử dụng các loài Vòi nước nhỏ giọt dung
bản địa chịu hạn và thích nghi khác. Ngoài ra, nên có đường đi tích nhỏ và mạng ống
đa dụng với ghế băng bổ trợ cho chủ đề tự nhiên gần gũi.
laze với hệ thống tạm
thời trong các khu vực
tự nhiên.
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Khu
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B3

Tên Khu
Bể Nước Mưa

Loại Cảnh
Quan

Các Đặc Tính Địa Điểm Hiện Có Bên Ngoài
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể

Hướng Dẫn Xử Lý Thiết Kế Cảnh Quan trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể

Hướng Dẫn Xử Lý
Tưới Tiêu

Tự nhiên

--

Các khu vực xử lý nước mưa để thu nhận nước chảy từ bề mặt
không thấm. Ý định là tạo ra một chủ đề tự nhiên gần gũi sử
dụng các loài bản địa chịu hạn và thích nghi khác.

Vòi nước nhỏ giọt
dung tích nhỏ và
mạng ống laze.

Trung Tâm Giải Trí
C1

Trung Tâm Giải Trí
Chính

Trang trọng

--

Khu vực giải trí cộng đồng với công trình giải trí chính, khu vực
Vòi nước nhỏ giọt
giải trí ngoài trời, và khu vực đậu xe, bao gồm cây trồng cơ sở
dung tích nhỏ và
tòa nhà, sân giải trí, khu vực đất trống thụ động, bể bơi, vườn, lối mạng ống laze với hệ
đi bộ, và sân trong.
thống tạm thời trong
các khu vực tự nhiên.

C2

Trung Tâm Giải Trí Phụ

Trang trọng

--

Cảnh quan sắp đặt, trang trọng hơn kết hợp các loài cây trồng có
nét đặc trưng và sử dụng một số khu vực thảm cỏ.
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Ghi Chú:
(1)
(2)
(3)

“Bán trang trọng/ Nông thôn” nói đến cách xử lý thiết kế gần gũi, ít nặng tính hình học hơn.
“Trang trọng” nói đến cách xử lý có tính sắp đặt hơn, trang nhã hơn, trái với cách xử lý để truyền tải cảnh quan mang tính ngẫu nhiên hơn, ít nặng tính thiết kế.
“Tự nhiên” nói đến cách xử lý để phục hồi hoặc bảo tồn điều kiện tự nhiên, chưa phát triển của một địa điểm cụ thể.
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Khu
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6.2.1. Các Khu Cảnh Quan Đường Phố (A1 – A5)

Aborn Road (Khu A1)
Cảnh quan hiện có dọc Aborn Road tương tự với nhiều đường phố
trong khu vực Evergreen. Dải đất trồng cây chủ yếu là thảm cỏ được
trồng với cây Mận Lá Tím (Prunus cerasifera). Phía sau lối đi bộ
quanh co là các Cây Thông (Pinus canariensis) và trồng lẫn cây bụi
thân gỗ thường xanh lá rộng. Phía Đông Murillo Avenue và vỉa hè thì
đơn điệu không có dải đất trồng cây nhưng vẫn có cây Mận và cây
bụi. Có một tường âm thanh chạy dọc theo đường giới hạn bất động
sản phía sau của lô đất dân cư hiện có.

G-105

Cảnh quan mới dọc theo Aborn Road nên có phong cách và cảm giác
tương tự như cây trồng hiện có để duy trì tính liên tục. Tuy nhiên,
thảm cỏ có thể được thay thế bằng loại cỏ thấp, “không cần cắt” cần
ít nước và công sức duy trì hơn.

Đặc tính cảnh quan dọc Aborn Road
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Cảnh quan và các đặc trưng cảnh quan cứng dọc đường phố, bao
gồm đường vào, nên được sử dụng để tạo ra cảm giác về nơi chốn
và phân biệt các khu vực trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Phần
mô tả sau đây về các khu cảnh quan đường phố nói về cách đạt
được mục tiêu này.
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Yerba Buena Road (Khu A2)

Cảnh quan mới dọc theo Yerba Buena Road nên có phong cách và
cảm giác tương tự như cây trồng hiện có để duy trì tính liên tục. Tuy
nhiên, thảm cỏ có thể được thay thế bằng loại cỏ thấp, “không cần
cắt” cần ít nước và công sức duy trì hơn.

G-106
Đặc tính cảnh quan dọc Yerba Buena Road
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Cảnh quan hiện có dọc Yerba Buena Road tương tự với nhiều đường
phố trong khu vực Evergreen. Dải đất trồng cây chủ yếu là thảm cỏ
được trồng với cây Tiêu Huyền London (Plantanus x acerfolia). Phía
sau vỉa hè trồng lẫn cây bụi thân gỗ thường xanh lá rộng. Tại các chỗ
rẽ vào Altia Avenue và Verona Road có các nhóm cây Bách Giống Ý
(Cupressus sempervirens) ở góc đường. Có một tường âm thanh
chạy dọc theo đường giới hạn bất động sản phía sau của lô đất dân
cư hiện có.
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Đường Vào (Khu A3)

Cảnh quan dọc đường vào phía Bắc nên kết hợp nét đặc trưng kiến trúc
lối vào và thiết kế cảnh quan sắp đặt. Vật liệu nên kết hợp chủ đạo các
màu có sắc thái đất và sử dụng hạn chế các điểm nhấn màu sáng hơn
(ví dụ: chữ, điểm nhấn biên giới, và tượng thánh).
Đường vào phía Bắc cũng nên được thiết kế nhằm cung cấp lối vào trực
tiếp, an toàn và mỹ quan cho người đi bộ và xe đạp tới bến xe buýt ở góc
đường Aborn và Murillo. Ngoài ra, đường vào phía Bắc nên có một khu
vực mà hành khách đi ô tô có thể xuống xe an toàn gần lối vào cho
người đi bộ tới bến xe buýt.

G-107

Cảnh quan trên đường vào phía Nam nên nhất quán với đường vào phía
Bắc, nhưng đặc trưng kiến trúc lối vào ở địa điểm này nên nhỏ hơn và ít
nổi bật hơn lối vào phía Bắc.
Mặt cắt chi tiết của Đường Vào Phía Nam được thể hiện trên Hình 4-4:
Mặt Cắt Chi Tiết: Đường Vào Phía Nam. Minh họa chi tiết được thể hiện
trong Hình 3-8: Minh Họa Chi Tiết – Đường Vào Phía Nam.

Minh họa chi tiết Lối Vào Phía Nam
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Nhất quán với các yêu cầu trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân
Khu và Phát Triển, đường vào phía Bắc của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể
sẽ từ Aborn Road, như thế hiện trong Hình 4-3: Mặt Cắt Chi Tiết: Đường
Vào Phía Bắc. Minh họa chi tiết được thể hiện trong Hình 3-7: Minh Họa
Chi Tiết – Đường Vào Phía Bắc.
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Đường Dân Cư (Khu A4)

Đường cộng đồng và đường gom nên được thiết kế với một số hạn chế
phân đoạn thẳng để mang lại cảm giác điền viên và giúp duy trì tốc độ đi
lại an toàn. Cảnh quan dọc đường cộng đồng và đường gom nên bao
gồm nhiều loại cây lá rộng, tán rộng để có bóng râm và để giảm thiểu
hiện tượng đảo nhiệt đô thị của vỉa hè mới và khuyến khích giải trí năng
động ngoài trời.
Để tạo ra hiệu ứng đại lộ trang trọng hơn, loại cây chính dọc toàn bộ hoặc
một phần đường cộng đồng hoặc đường gom nên thuộc một giống cây.
Cách bố trí này sẽ tạo ra mô hình thị giác mạnh mẽ giúp “đóng khung”
cảnh quan đường phố và trợ giúp trong việc tìm đường. Ở nơi thích hợp,
một loại cây phụ cũng có thể được trồng để giải quyết quy mô không gian
hoặc thêm điểm nhấn đặc biệt.

G-108

Cây bụi và thực vật phủ nền, cũng như biển báo dạng bia (ví dụ: biển báo
lối vào khu phố), nên được đưa vào khu này.
Loại cây chính trong khu này nên có các đặc trưng sau đây:


Cùng thuộc một giống cây để tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.



Có hình dạng và/hoặc màu đặc trưng; có thể nở hoa theo mùa.

Minh Họa Chi Tiết Cảnh Quan dọc Đường Cộng Đồng



Được trồng từ hộp chứa tối thiểu 24 inch.



Được trồng trong không gian đủ lớn để cây trưởng thành và khỏe mạnh.



Chịu hạn sau khi bén rễ.

Được trồng để bổ trợ cho loại cây chính và thêm điểm nhấn và sự đa dạng, loại cây
phụ nên có các đặc trưng sau đây:

▪

Được trồng theo kiểu gần gũi xen lẫn và xung quanh loại cây chính tùy theo
không gian và giống.

▪

Kết hợp cây thường xanh và/hoặc sớm rụng, mọc thẳng, hoặc lan rộng.

▪

Bổ trợ cho hình dạng và đặc tính của loại cây chính trên đường phố (tức là có
thể đối lập với loại cây chính để tạo điểm nhấn).

▪

Được trồng từ hộp chứa tối thiểu 15 gallon.

▪

Chịu hạn sau khi bén rễ.
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Đường Cộng Đồng và Đường Gom
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Đường Dân Cư Chính và Phụ

Loại cây chính trong khu này nên có các đặc trưng sau đây:

G-109

▪

Sử dụng để tạo ra yếu tố cảnh quan chi phối trong cảnh quan đường phố.

▪

Được trồng từ hộp chứa tối thiểu 24 inch.

▪

Được trồng trong không gian đủ lớn để cây trưởng thành và khỏe mạnh.

▪

Chịu hạn sau khi bén rễ.

Minh họa chi tiết Cảnh Quan Dọc Đường Dân Cư
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▪

Được trồng theo kiểu gần gũi xen lẫn và xung quanh loại cây chính tùy theo
không gian và giống.

▪

Kết hợp cây thường xanh và/hoặc sớm rụng, mọc thẳng, hoặc lan rộng.

▪

Có hình dạng và/hoặc màu đặc trưng; nếu không phải lá kim thì ưu tiên cho
cây nở hoa theo mùa.

▪

Bổ trợ cho hình dạng và đặc tính của loại cây chính trên đường phố (tức là có
thể đối lập với loại cây chính để tạo điểm nhấn).

▪

Được trồng từ hộp chứa tối thiểu 15 gallon.

▪

Chịu hạn sau khi bén rễ.
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Tương tự như đường cộng đồng và đường gom, cảnh quan dọc đường dân cư
chính và phụ nên bao gồm nhiều loại cây lá rộng, tán rộng để có bóng râm và để
giảm thiểu hiện tượng đảo nhiệt đô thị của vỉa hè mới và khuyến khích giải trí năng
động ngoài trời. Đường phố của khu phố địa phương, chẳng hạn như đường dân cư
chính và phụ, nên hẹp để giúp duy trì tốc độ đi lại thấp, an toàn, thúc đẩy an toàn
cho người đi bộ và xe đạp. Những con đường này có thể là đường cụt nếu ở bên
cạnh hoặc ở khoảng cách gần vừa phải với ranh giới cơ sở giải trí hoặc khu đất
trống, nhưng nên có lối cho đường vào thuận tiện cho người đi bộ và xe đạp.

Được trồng để bổ trợ cho loại cây chính và thêm điểm nhấn và sự đa dạng, loại cây
phụ nên có các đặc trưng sau đây:

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CẢNH QUAN | 6

Bể Nước Mưa (Khu B3)

Khu Đất Trống Chủ Động (Khu B1)

Như mô tả trong Đoạn 7.4.3, một số phần đất của khu vực đất trống thụ động sẽ
được sử dụng để chuyển nước thải theo mương lọc sinh học và xử lý nước mưa.
Các mương lọc sinh học này nên được đưa vào hành lang đất trống và kết hợp các
loài cây cảnh quan đặc biệt thích nghi với điều kiện độ ẩm biến đổi và giúp cải thiện
chất lượng nước.

Khu đất trống chủ động bao gồm các khu vực chung và khu vực giải trí
ngoài trời. Hoạt động thường gặp ở khu đất trống, bao gồm giải trí chủ động
và thụ động, sự kiện cộng đồng ngoài trời, vườn cộng đồng và chợ nông
sản có thể diễn ra trong các khu vực này.
Các yếu tố cảnh quan (cây trồng, chiếu sáng, hàng rào, tường, v.v) cho các
khu vực đất trống chủ động nên được thiết kế phù hợp với đặc tính của
vùng Thung Lũng Silicon bao quát, và chú ý đặc biệt đến phong cảnh
“California xa xưa” và nông thôn tự nhiên vốn đem lại bản sắc đặc trưng
cho khu vực này. Vì lý do này, cũng như các lý do bảo tồn, lựa chọn cây
trồng nên chú trọng sử dụng thực vật chịu rét, chịu hạn và tương thích với
cây trồng bản địa và thích nghi hiện có xung quanh.

G-110

Cảnh quan của các khu vực này nên tìm cách đạt được sự cân bằng giữa
cảnh quan đất trống “tự nhiên”, được thiết kế để hòa hợp với cảnh quan
xung quanh hiện có, và các yếu tố cảnh quan trang trọng hơn cho phép giải
trí ngoài trời chẳng hạn như bóng vồ, bóng bocce, và các hoạt động giải trí
khác cần khu vực thảm cỏ, cũng như các khu vực dành riêng cho chó và
thưởng ngoạn thụ động, bao gồm các khu vực với các công trình kiến trúc
có bóng râm, ghế băng, và các công trình kiến trúc ngoài trời khác thuận
tiện cho giải trí thụ động.
Khu Đất Trống Thụ Động (Khu B2)
Hành lang Lạch Fowler được chỉ định là một khu vực đất trống thụ động.
Khu vực này bao gồm khoảng 10 mẫu chạy dọc Lạch Fowler. Chủ đề cảnh
quan nên bao gồm các đồng cỏ bản địa và thực vật phủ nền và sử dụng
hạn chế cây cối, thường được trồng theo nhóm nhỏ để tạo hiệu ứng thị
giác. Có thể có một đường đi đa dụng dọc theo con lạch với ghế băng được
thiết kế để bổ trợ cho chủ đề cảnh quan.

Minh họa chi tiết vườn cộng đồng

Khu đất trống thụ động cũng có dọc Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị ở khu
vực Đông Nam của khu vực Quy Hoạch Cụ Thể. Khu vực đất trống này nói
chung sẽ được giữ nguyên tình trạng tự nhiên nhưng sẽ được bảo trì để
giảm thiểu nguy cơ bị cháy.
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6.2.2. Khu Vực Đất Trống Chung (Khu B1- B3)
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Trung Tâm Giải Trí Chính (Khu C1)
Chủ đề cảnh quan cho trung tâm giải trí chính nên được thiết kế để tạo sự
thoải mái cho mọi người và được tô điểm phong phú về cây cối và cảnh quan
cứng. Thiết kế cảnh quan nên có cây trồng cơ sở tòa nhà, cách bố trí, và vật
liệu cho sân chơi, khu vực đất trống thụ động, bể bơi, khu vườn khác, lối vào
và đường đi bộ khác, sân trong, và bãi đậu xe.
Các đồ bài trí khu vực (ví dụ: ghế băng, bàn, thùng đựng rác, và vòi nước
uống) nên được cung cấp tại các điểm thuận tiện cho nghỉ ngơi và tụ họp.
Các đồ bài trí khu vực nên bổ trợ cho các đặc trưng kiến trúc của tòa nhà giải
trí chính. Lát đường có thể bao gồm vật liệu tô điểm trang trí, hoặc bê tông
được in màu tổng hợp thích hợp với chủ đề kiến trúc. Cây trồng nên được
chọn vì các tính chất độc đáo theo mùa. Chậu cây và chậu hoa có thể được
sử dụng để kết nối các khoảng trống, để phân tầng tầng mặt đất, hoặc để
kiểm soát lưu thông bộ hành.

G-111

Khu vực đậu xe nên được trồng cây để che chắn thị giác (với bờ đất nếu có
thể được). Cây tạo bóng râm là thích hợp khi chúng vừa với kích cỡ khu vực
đậu xe và nên được đặt và sắp xếp với mục tiêu cung cấp tán bóng 35 phần
trăm sau 15 năm trồng cây.
Địa điểm của trung tâm giải trí nên cho phép nhìn thấy sườn đồi và cảnh
quan thung lũng. Tất cả các đặc trưng cây trồng và kiến trúc cảnh quan nên
được sắp xếp và thiết kế để tăng cường và làm nổi bật tầm nhìn này và nhấn
mạnh khung cảnh độc đáo.
Trung Tâm Giải Trí Phụ (Khu C2)
Nhìn chung, áp dụng cùng các nguyên tắc cảnh quan của trung tâm giải trí
chính cho trung tâm giải trí phụ, nhưng nên hạn chế hơn về mức độ chi tiết
và lượng thiết kế cảnh quan.

Minh họa chi tiết trung tâm giải trí
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6.2.3. Trung Tâm Giải Trí (Khu C1 & C2)
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Thiết Kế Cảnh Quan

Các nguyên tắc sau đây được áp dụng vào triết lý thiết kế cảnh quan phản
ánh chặt chẽ các nguyên tắc thiết kế kiến trúc:


Cảnh quan và các khu vườn trong Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên
Evergreen nên đa năng, giàu trí tưởng tượng và mang lại nhiều cảm
xúc.



Cảnh quan nên khuyến khích một cách tiếp cận thoải mái, gần gũi và
thiết thực trong khi vẫn hợp với lối sống cao niên.



Cảnh quan nên được thiết kế để đáp ứng với các đặc tính độc đáo,
chẳng hạn như hình dạng lô đất, địa hình, thực vật hiện có, và thiết kế
và địa điểm của nhà và công trình kiến trúc phụ trợ.



Sử dụng thực vật phủ nền thấp cần ít nước nếu phù hợp.

Mục tiêu của sân trước trong hạ địa hạt phân khu ESH-R-1 là nhằm củng cố và làm
phong phú cảnh quan đường phố của khu phố và cung cấp khu vực chuyển từ
đường phố sang cảnh quan tư nhân. Nên thực hiện trồng cây trong khu này trước
khi có người vào ở nhà. Để giảm thiểu lượng nước sử dụng và công tác bảo trì,
không nên sử dụng thảm cỏ.

G-112

Cảnh quan dân cư của sân sau và sân phụ sẽ là trách nhiệm của từng chủ
sở hữu nhà và chủ sở hữu nhà nên được khuyến khích thiết kế sân sau và
sân phụ một cách chu đáo theo hướng dẫn này. Cách phối màu cây trồng
dân cư và vật liệu cảnh quan được quy định trong hướng dẫn này nhằm
đảm bảo thống nhất thị giác trong khu vực lô đất nhìn thấy được trong khi
cho phép cá nhân được tự do sáng tạo giải pháp thiết kế. HOA sẽ chịu trách
nhiệm quản lý cảnh quan của tất cả các sân trước.
6.3.1. Cảnh Quan Nhà Ở Một Gia Đình
Hướng dẫn và quy định cảnh quan trong đoạn này nói về các điều kiện cảnh
quan độc đáo gặp trong các lô đất nhà ở một gia đình của Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể.
Mục tiêu


Hợp nhất môi trường xây dựng với cảnh quan chi phối.



Hòa hợp cảnh quan giữa các lô đất và đường phố của khu phố trong
môi trường cảnh quan cộng đồng thống nhất.



Hình thành môi trường cảnh quan lành mạnh, bền vững và tự nhiên.



Ưu tiên cảnh quan sân trước để củng cố đường phố của khu phố
thành nơi dễ sống, dễ đi bộ. Sự kết hợp hiên trước và khu vườn sân
trước trong mặt tiền tư nhân làm sống động cảnh quan đường phố, và
góp phần tạo nên cảnh quan khu phố nhất quán, chất lượng cao.

Minh họa chi tiết cảnh quan sử dụng ít nước
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6.3.
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6.3.2. Nhà Mẫu



Khu vực đậu xe cho khách thăm nên được che chắn từ nhà gần đó và
đường phố bên cạnh bằng cảnh quan dày đặc. Cây cối che chắn cho
khu vực đậu xe thường nên được đặt cách nhau 20 foot.



Cảnh quan trong khu phức hợp bán hàng (sảnh bán hàng, nhà mẫu,
tòa nhà thông tin khách thăm) có thể được dỡ bỏ sau khi kết thúc
chương trình tiếp thị hoặc khi chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác.

G-113

6.4.

Phối Màu Cảnh Quan

Bảng 6-2: Phối Màu Cây Cối, Bảng 6-3: Phối Màu Cây Bụi, và Bảng 6-4: Phối Màu
Phủ Nền (gọi chung là “Phối Màu Cảnh Quan”) xác định hướng dẫn về việc chọn
loại cây, cây bụi, và thực vật phủ nền trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Các loài
bản địa có kích thước tán, thời gian sinh trưởng, hệ rễ, mùa nở hoa hoặc thay lá, và
nhu cầu nước tương tự như các loài được liệt kê từ Bảng 6-3 đến Bảng 6-5 có thể
thay thế các loài này.
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Minh họa chi tiết cảnh quan sử dụng ít nước
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Thiết kế cảnh quan cho khu phức hợp sảnh bán hàng và nhà mẫu nên được thiết kế
để chào đón khách thăm với màu sắc và vật liệu bổ trợ cho môi trường tự nhiên.
Cây hàng năm và cây bụi có hoa nhiều màu sắc nên là một phần quan trọng của
chủ đề cảnh quan. Các tiện nghi cơ sở có thiết kế tráng lệ nên được cung cấp và
nhà mẫu nên được thiết kế với cảnh quan bảo tồn nước. Hướng dẫn cảnh quan sau
đây áp dụng cho khu vực sảnh và nhà mẫu:
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Acer macrophylum (Cây Phong Lá To)
Alnus rhombifolia (Cây Dương Trắng)
1

Aesculus californicus (Cây Dẻ Ngựa California)

X

X
X

Cao

X

Rất Thấp
Thấp

Celtis occidentalis (Cây Sếu Hoa Kỳ)

Thấp

X
X

X

X
X

G-114

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Trung Bình

X

X

X

X

Citrus x ‘Valencia’ (Cây Cam Lùm)

Trung Bình

X

X

X

Citrus x ‘Improved Meyer’ (Cây Chanh Lùm)

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

Fraxinus Velutina ‘Rio Grande’ (Cây Tần Bì)

Trung Bình

Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’ (Cây Tần Bì Raywood)

Trung Bình

Ginko biloba (Cây Bạch Quả)

Trung Bình
X

Juniperus occidentalis (Cây Bách Xù Miền Tây)

Thấp

X

Trung Bình
Thấp

X
X

Thấp

Lagerstroemia indica (Tường Vi)

X

X

Gleditsia triacanthos (Cây Bồ Kếp Ba Gai)
Koelreuteria paniculata (Cây Mưa Vàng)

X

X

X

Cercis canadensis (Cây Muồng Búp Đỏ Canada)

Eucalyptus sideroxylon (Cây Bạch Đàn Đỏ)

X

X

X

Thấp

X

X

Rất Thấp

Eucalyptus nicholii (Cây Bạc Hà Lá Liễu)

Khu Đất Trống
Ven Sông

X

Khu 11

Khu 10

Khu 7

Khu 6
X

Khu 9

X

Khu 5B

Khu 5A

Khu 4

Khu 3

Khu 2B

Khu 2A

X

Trung Bình

Cedrus deodara (Cây Tuyết Tùng Himalaya)
Cercis occidentalis (Cây Muồng Búp Đỏ Miền Tây)

Khu 1B

Thấp

Khu 8

Arbutusx Marina (Cây Dâu Tây)

Nhu Cầu
Nước

Khu 1A

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
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Bảng 6-2: Phối Màu Cây Cối

Khu 10

Khu 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maytenus boaria (Cây Dây Gối)

Trung Bình

Magnolia soulangeana (Mộc Lan Tím Lai)

Trung Bình

Metrosideros excelsa (Cây Sim New Zealand)

Thấp

Myoporum laetum (Cây Bách Sao)

Thấp

G-115

Nyssa sylvatica (Cây Keo Đen)

X
X
X

X

Trung Bình

Olea Europaea ‘Swan Hill’ (Cây Ôliu)

Rất Thấp

Pinus halepensis (Cây Thông Aleppo)

Thấp

Pistacia chinensis (Cây Hồ Trăn Trung Quốc)

X

Khu Đất Trống Ven
Sông

Khu 9
X

X

Khu 7

X

X

Khu 6
X

Thấp

Khu 4

Thấp

Leptospermum laevigatum (Cây Chè Úc)

Nhu Cầu
Nước

Khu 3

Khu 8

Khu 5B

Khu 5A

Khu 2B

Khu 2A

Khu 1B

Laurus nobilis (Nguyệt Quế)

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

X

X

X

X

X

X

Thấp

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Platanus racemosa (Cây Ngô Đồng California)
Platanus acerifolia ‘Bloodgood’ (Cây Tiêu Huyền
London)
Populus nigra (Cây Dương Lonmbardy)

Trung Bình

Trung Bình

X

X

Populus fremontii (Cây Gỗ Gòn Fremont)

Trung Bình

X

X

Prunus cerasifera “Krauter Vesuvius” (Cây Mận Hoa)
Quercus agrifolia (Cây Sồi Tươi California)

Trung Bình

X

Thấp
Rất Thấp

Quercus suber (Cây Sồi Bần)

Thấp

Quercus lobata (Cây Sồi Thung Lũng)

Thấp
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X

X

X

X

X

Khu Đất Trống Ven
Sông

Khu 11

X

X

Khu 8

X

Khu 7

X
X

Khu 6

Khu 10

Khu 5B

Khu 9

X

X

Khu 5A

Khu 4

Khu 3

Khu 2B

Khu 2A

Khu 1B

Nhu Cầu
Nước

Rhus lancea (Cây Sơn Châu Phi)

Thấp

Robina pseudoacacia (Cây Bồ Kết Ba Gai Đen)

Thấp

Salix laevigata (Cây Liễu Đỏ)

Cao

X

Salix lasiolepis (Cây Liễu Arroyo)

Cao

X

Sambucus mexicana (Cây Cơm Cháy Mexico)

Thấp

Sophora japonica (Cây Hòe Nhật Bản)

Thấp

X

Ulmus parvifolia ‘True Green’ (Cây Du Lá Nhỏ)

Trung Bình

X

Umbularia californica (Cây Nguyệt Quế California)

Trung Bình

1

1

G-116

Ghi Chú:

(1)

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Chỉ dùng chuyên dụng ở các khu vực ven sông ẩm ướt
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Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

Khu 1A
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X

Heteromeles arbutifolia (Cây Nhựa Ruồi Giáng Sinh)

Rất Thấp

X

X

X

G-117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nerium oleander (Cây Trúc Đào)

Thấp

Salix lasiolepis 1 (Cây Liễu Đỏ)

Cao
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X

X

X

Loropetalum chinese ‘Daybreaks Flame’ (Kim Lũ Mai Trung Quốc)

X

X

Thấp

Afrocarpus (Podocarpus) gracilior (Cây Thông Dương Xỉ)

X

X

Ramnus californica (Cây Táo Bụi California)

Escallonia ‘Fredesii’ (Cây Móng Đỏ Frades)

X
X

X

Pittosporum tenuifolium (Cây Son)

X
X

X

Cây Bụi Cao,
Hẹp

X

X

Thấp

Feijoa sellowiana (Ổi Dứa)

X

X

Thấp

Rhaphiolepis x ‘Majestic Beauty’ (Cây Táo Gai Ấn Độ)

X

X

Elaeagnus x ebbingei (Cây Nhót Bạc)

Thường Xanh

X

X

Xylosma congestum (Cây Tạc Chùm)

Rhus integrifolia (Cây Muối Chanh)

X

X

Thấp

Viburnum tinus ‘Robustum’ (Cây Tuyết Cầu)

X

X

Phormium tenax (Cây Lanh)

X

X

Khu 11
Khu Đất Trống
Ven Sông

X

X

Khu 10

X

X

Khu 9

X

X

Khu 8

X

Rất Thấp

X

Khu 7

X

Khu 6

X

Khu 5B

X

Khu 5A

X

Khu 4

X

Ceanothus sp. (Cây Tử Đinh Hương California)

Berberis darwinii (Cây Hoàng Liên Gai Darwin)

Cây Bụi Trung
Bình

Thấp

Khu 3

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ (Cây Hoa Khói Tím)

Khu 2B

Cây Bụi Làm
Hàng Rào/Để
Che Chắn/Cao

Nhu Cầu
Nước

Khu 2A

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

Khu 1B

Nhóm

Khu 1A

Phối Màu Cây Bụi

X

X

X

X

X

X
X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trung Bình

X

X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

Trung Bình
Rất Thấp

X

Trung Bình
Thấp

X
X

X

X

X

X
X

X
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Bảng 6-3:

Khu 5A

Khu 6

Khu 7

Khu 8

Khu 9

Khu 10

Khu 11
Khu Đất Trống Ven
Sông

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nandina domestica (Nam Thiên Trúc)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana camara (Trâm Ổi)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Lantana montevidensis (Trâm Ổi Hoa Tím)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Berberis thunbergii ‘Atroppupurea’ (Cây Hoàng Liên Gai Lá Đỏ
Nhật Bản)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

Punica granatum ‘Nana’ (Cây Lựu Lùn)

Thấp

Pittosporum tobira ‘Variegata’ (Cây Son Đốm)

Thấp

Rhaphiolepis indica (Cây Táo Gai Ấn Độ)

Thấp

Achillea spp. (Cỏ Thi)

Thấp

Cistus spp. (Cây Hoa Bán Nhật)

Thấp

Sarcococca sp. (Cây Hoàng Dương)

X

X

Khu 5B

Khu 4

X

X

Artemesia spp. (Cây xô thơm)

Khu 3

Khu 2B

X

Thấp

Nhu Cầu
Nước

Khu 1A

Khu 2A

G-118
Biên giới và
Điểm Nhấn
Thấp

Rất Thấp

Euryops pectinatus (Cúc Thân Gỗ)

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Westringia spp. (Hương Thảo Ven Biển)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Lavandula (cultivars) (Oải Hương)

Thấp

X

X

X

X

X

X

Nandina domestica ‘Firepower’ (Nam Thiên Trúc)

Thấp

X

X

X

X

Cây Bụi Trang Gaura lindheimeri (Anh Thảo)
Trí và Điểm
Salvia leucantha (Hoa Xác Pháo)
Nhấn
Lobelia laxiflor (Hoa Lobelia Mexico)
Echium fatuosum (Hoa Vòi Voi Madeira)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Thấp

X

X

X

X

X
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Nhóm

Khu 1B
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Khu 10

Khu 11
Khu Đất Trống Ven
Sông

Khu 7

Khu 6

Khu 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Calluna vulgaris (Thạch Thảo Scotland)

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

G-119

Thấp

X

X

X

X

X

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trung Bình

Agapanthus africanus (Hoa Huệ Sông Nile)

Trung Bình

Carex tumullcola (Cây Lách Berkeley)

Trung Bình

Helictrotrichon sempervirens (Cỏ Mạch Xanh)

Thấp

X

X

X

Calamagrostis spp. (Cỏ Sậy)

Thấp

X

X

X

Juncus spp.1 (Bấc)

Cao

Festuca (sp. & cultivars) (Cỏ Đuôi Trâu)

Khu 5B

Khu 5A

Khu 4

Khu 3

Khu 2B

Khu 2A
X

X

Nolina microcarpa (Hùng Thảo)
Chỉ Các Khu
Vực Tự Nhiên
và Ven Sông

X

Thấp

Dietes bicolor (Hoa Diên Vĩ Điệp Phi Châu)
Cây Bụi Rậm
Rạp Nhiều Màu Hemerocallis hybrids Yellow & Cranberry (Thường Xanh
Sắc
Hoa Hiên)

Cỏ Rậm Rạp

Thấp
Thấp

Coleonema pulchrum (Cửu Lý Hương Hồng)

X

Trung Bình

Rosa californica (Hoa Hồng California)
Grevillia noelii (Ngân Hoa Noel)

Khu 8

Rosa ‘Melpsldue’ (Hoa Hồng Meidiland Màu Lửa)
Khối Cây Bụi và
Plumbago auriculata (Cây Đuôi Công)
Bụi Cây
Rosa rugosa (Hoa Hồng Ven Biển)

Nhu Cầu
Nước

Khu 1B

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

Rất Thấp
Thấp

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Artemisia douglasii (ngải cứu)

Thấp

X

Calystegia subacaulis (bìm bìm cạn)

Thấp

X

Epilobium ciliatum (lách rừng)

Thấp

X
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Nhóm

Khu 1A
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Khu 11
Khu Đất Trống Ven
Sông

Khu 10

Khu 9

Khu 8

Khu 7

Khu 6

Khu 5B

Khu 5A

Khu 4

Khu 3

Khu 2B

Khu 2A

Nhu Cầu
Nước

Khu 1B

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

G-120

Baccharis douglassti (Cúc Douglas)

Thấp

X

Baccharis viminea (cúc viminea)

Thấp

X

Iris douglasiana (Hoa Diên Vĩ Douglas)

Thấp

X

Juncus balticus (bấc Baltic)

Thấp

X

Juncus effusus (cỏ bấc đèn)

Thấp

X

Lonicera hispidula (cây kim ngân)

Thấp

X

Lupinus bicolor (Đậu lupin Lindley)

Thấp

X

Marah fabaceous (dưa chuột dại)

Thấp

X

Mimulus aurantiacus (hoa mimulus dính)

Thấp

X

Mimulus guttatus (hoa mimulus suối)

Thấp

X

Ranunculus californicus (cây mao lương California)

Thấp

X

Rosa californica (hoa hồng dại)

Thấp

X

Ribes menziesii (cây lý gai)

Thấp

X

Ribes speciosum (cây lý chua)

Thấp

X

Scrophularia californica (cây huyền sâm California)

Thấp

X

Sisyrinchium bellum (cỏ mắt xanh)

Thấp

X

Symphoricarpos albus (cây hoa dâu tuyết leo)

Thấp

X

Ghi Chú:
(1)

Chỉ dùngchuyên dụng ở các khu vực ven sông ẩm ướt
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Nhóm

Khu 1A
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X

X

X

Baccharis pilularis ‘Twin Peaks’ (Cây Bụi Sói)

Thấp

X

Cotoneaster dammeri ‘Lowfast’ (Cây Bụi Leo Lowfast)

Thấp
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Ceanothus griseus horizontails (Cây Nâu Lạc Đà)
Myrica californica (Cây Mía Sáp California)
Tạo Vệt

Euonumous fortunei ‘Colorata’ (Cây Nâu Mùa Đông)

Rất Thấp

X

X

X

X

X

X

X

X

Khu 11
Khu Đất Trống Ven
Sông

X

Khu 10

Thấp

Khu 9

Rosmarinus officinalis ‘T.B.’ (Hương Thảo Leo)

Khu 8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Thấp

X

X

X

Trung Bình

X

Khu 7

X

X

Khu 6

X

X

Khu 5B

X

X

Khu 5A

X

Thấp

Khu 4

Thấp

Contoneaster dammeri ‘Lowfast’ (Cây Bụi Leo Lowfast)

Khu 3

Khu 2B

Artosaphylos uva-ursi- ‘P.R’ (Mạn Việt Quất Mũi Reyes)

Nhu Cầu
Nước

Khu 1B

Khu 2A

Thảm Phủ Nền

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

Khu 1A

Nhóm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Trachelospermum jasminoides (Nhài Sao)

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

Cây Leo - Bám

Perthenocissus tricuspidata (Cây Thường Xuân Boston)

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

Cây Leo - Trườn

Hedera helix (Cây Thường Xuân Anh)

Trung Bình

X

X

X

X

X

X

Jasminum polyanthum (Nhài Hồng)

Trung Bình

X

X

X

X

X

Solanum jasminoides (Nhài Mặt Trời)

Trung Bình

X

X

X

X

X

Thảm Cỏ

Festuca Blend (Cỏ Đuôi Trâu Hỗn Hợp)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

Cây Bụi Rậm Rạp

Dietes bicolor (Hoa Huệ Bán Nguyệt)

Thấp

X

X

X

X

X

X

X

Tulbaghia violacea (Hành Bông Tím)
Cỏ Rậm Rạp

Trung Bình

X

Helistotrichon sempervirens (Cỏ Mạch Xanh)

Thấp

X

Calamagrostis acutiflora (Cỏ Sậy)

Thấp

X

X

X

Festuca glauca (Cỏ Đuôi Trâu)

Thấp

X

X

X
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Bảng 6-4: Phối Màu Phủ Nền

Biên Giới Dài

Ephedria virdis (Chè Mormon)

Thấp

X

Teucrium x lucidrys (Tía Tô Đất)

Thấp

X

Lavandula stoechas “Otto Quast’ (Oải Hương Tây Ban Nha)

Thấp

X

X

X

X

X

X

Khu Đất Trống Ven Sông

Khu 11

Khu 10

Khu 9

Khu 8

Khu 7

Khu 6

Khu 5B

Khu 5A

Khu 4

Khu 3

Khu 2B

Khu 2A

Nhu Cầu
Nước

Khu 1B

Danh Pháp Khoa Học (Tên Thông Dụng)

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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Nhóm

Khu 1A
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Đường Phố, Lối Đi Bộ và Đường Đi

Đường phố trong Khu Vực Quy Hoạch nên được thiết kế như một mạng lưới
đường toàn diện cho phép cả phương tiện và phi phương tiện lưu thông để
giúp người dân di chuyển hiệu quả. Hầu hết đường phố nên được thiết kế để
cho phép nhiều phương thức giao thông vận tải, bao gồm đi bộ, đi xe đạp,
hoặc điều khiển phương tiện sử dụng địa phương (LUV) hoặc ô tô.

Điểm nhấn của đường đi và lối đi nên là việc sử dụng vật liệu tự nhiên và xử lý
cảnh quan đơn giản hòa hợp với môi trường tự nhiên. Khuyến khích sử dụng gỗ tái
sinh để làm ghế băng, biển báo, và biển chỉ đường.
Vị trí của mạng lưới lối đi bộ và đường đi nên thỏa mãn các mục tiêu thiết kế sau
đây:
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An toàn

Hướng dẫn sau đây áp dụng cho thiết kế đường phố và các mạng lưới đi lại
khác:



Kết nối với các điểm đến trong khu vực và ngoài khu vực



Đa dạng về trải nghiệm và loại người sử dụng



Thiết kế một hệ thống lưu thông hiệu quả phù hợp và thân thiện với
người cao niên.



Tuân thủ các thuộc tính, cơ hội, và hạn chế của khu vực



Cung cấp các tuyến đường trực tiếp, thuận tiện, an toàn và hiệu quả
cho ô tô, người đi bộ, xe đạp, và phương tiện sử dụng địa phương
phục vụ mọi mục đích sử dụng.



Khuyến khích lưu thông không dùng ô tô trong Khu Vực Quy Hoạch
để giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng không khí của vùng.



Khuyến khích một mạng lưới linh hoạt có thể thích ứng với dịch vụ
chuyên chở tương lai.



Thiết kế hệ thống lưu thông để bảo tồn tài nguyên tự nhiên nhạy cảm
nhất của khu vực dưới dạng khu đất trống.



Kết hợp môi trường tự nhiên và thiết kế lưu thông để giảm thiểu sự
xáo trộn các đặc trưng tự nhiên, và trong phạm vi khả thi, hòa hợp
với địa hình, cây cối, và đường thoát nước hiện có của khu vực.



Thiết kế một cộng đồng thân thiện với xe đạp và người đi bộ.

Như được minh họa chi tiết trong Hình 3-5: Chi Tiết Mạng Lưới Đường Đi,
một mạng lưới nối thông lối đi và đường đi nên được xây dựng trên khắp
cộng đồng, cho phép nhiều lựa chọn hoạt động bao gồm chạy bộ, leo núi, đi
bộ, dẫn chó đi dạo, đi xe đạp, và dễ tiếp cận các khu vực khác nhau trong
cộng đồng. Đường đi và lối đi, cùng với vỉa hè, cũng giúp kết nối đến các tiện
nghi, chẳng hạn như khu vực thương mại và bến chuyên chở, bên ngoài
cộng đồng.
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6.5.
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Biển Báo

Biển báo là một đặc trưng quan trọng góp phần làm nên đặc tính khu phố.
Thiết kế biển báo trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nên có đặc tính, vật liệu,
và phong cách bổ trợ cho các tòa nhà trong môi trường dân cư. Biển báo, có
thể có đèn, nên làm từ vật liệu chất lượng cao và với số lượng vừa đủ để
khoanh vùng, chỉ hướng, hoặc định danh. Hướng dẫn ở đây bổ sung cho bất
kỳ yêu cầu áp dụng nào trong Bộ Luật Thành Phố.

6.6.1. Biển Báo Dạng Bia
Biển báo dạng bia nên được xây dựng ở lối vào phía Bắc tại Aborn Drive và
lối vào phía Nam tại Yerba Buena Road. Có thể sử dụng biển báo dạng bia
nhỏ hơn ở lối vào các khu dân cư khác nhau.
Biển báo dạng bia nên được đặt trong khoảng triền đằng trước (thường giữa
vỉa hè và tòa nhà hoặc giữa đường và vỉa hè, hoặc trong dải phân cách cảnh
quan của các Đường Vào).
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Nên xem xét các hướng dẫn sau:


Kiểu chữ nên cân đối, đơn giản, và dễ đọc.



Vật liệu biển báo nên bổ trợ cho đặc tính kiến trúc tổng thể của khu
phố và được xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao, bền, chịu mưa
nắng, và được xử lý hoặc sơn sao cho không bị biến màu, rỉ, phai
màu, nứt, hoặc mòn.



Biển báo dạng bia nên được xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao,
chẳng hạn như đá, bê tông, thạch cao, và kim loại. Vật liệu, vật liệu
phủ bề mặt, và màu sắc nên bổ trợ cho phong cách kiến trúc và đặc
tính tòa nhà và các biển báo trong khu vực khác.



Biển báo dạng bia gần lối vào cho phương tiện nên được định
hướng vuông góc với đường phố. Không nên có nhiều hơn một biển
báo cho mỗi lối vào cho phương tiện.



Biển báo dạng bia nên được điều chỉnh kích thước tương ứng với
người đi bộ và người lái xe. Nói chung, ưu tiên cho biển báo dạng bia
ngang có chiều cao lên đến 3.5 foot; nhưng biển báo dọc hẹp hơn có
chiều cao lên đến 8 foot có thể thích hợp cho các lối vào chính.



Khuyến khích có làm cảnh quan, đặc biệt là thực vật thường xanh và nở
hoa, quanh chân biển báo dạng bia và giúp chỉ ra phần đế trong khi che
chắn các công trình kiến trúc hỗ trợ. Vùng khuôn cảnh quan ở đế biển báo
dạng bia nên tối thiểu bằng hai lần diện tích bề mặt mặt biển báo.



Khuyến khích có chiếu sáng từ đèn chiếu sáng bên ngoài hoặc chiếu sáng
từ đằng sau mỗi chữ cái và biểu tượng được gắn.

6.6.2. Biển Chỉ Hướng Đi Bộ
Biển chỉ hướng đi bộ cho các công trình (ví dụ: trung tâm giải trí), nơi đậu xe, hoặc
các đặc trưng khu vực quan trọng khác được cho phép và có thể được sử dụng
nếu cần để giúp nhanh chóng nhận diện và định hướng đến các khu vực hoặc tòa
nhà. Các biển báo này thường nên nằm trong khoảng cách 60 foot tính từ vành đai
tòa nhà và có thể giúp tìm đường và nhận diện. Nếu sử dụng, chúng nên được thiết
kế kích thước phù hợp với người đi bộ.
Nên xem xét các hướng dẫn sau cho biển báo:


Biển báo nên được định hướng cho người đi bộ, ngay cả khi được thiết kế
cho phương tiện.



Kiểu chữ nên cân đối, đơn giản, và dễ đọc.



Vật liệu biển báo nên bổ trợ cho đặc tính kiến trúc tổng thể của khu phố và
được xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao, bền, chịu mưa nắng, và được
xử lý hoặc sơn sao cho không bị biến màu, rỉ, phai màu, nứt, hoặc mòn.
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6.7. Bài Trí Ngoài Trời

Các thành phần nên được làm từ vật liệu bền chất lượng cao như thép (mạ
kẽm hoặc không gỉ), gang, nhôm hoặc bê tông màu đúc sẵn. Nên sử dụng
vật liệu tái chế nếu màu sắc và phần hoàn thiện phù hợp với các mục tiêu
kiến trúc được nêu ở trên. Các bề mặt đứng nên được sơn lớp phủ chống
graffiti. Tất cả các bề mặt nên được phủ lớp hoàn thiện có độ bền cao như
sơn bột, sơn màu điện phân, mạ kẽm nhúng nóng hoặc lạnh hoặc quy trình
bảo vệ tương tự.

G-125
Minh họa chi tiết bài trí ngoài trời điển hình
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Các đồ bài trí khu vực (ví dụ: ghế băng, bàn, thùng đựng rác / tái chế, hòm
thư, vòi nước uống, v.v) nên được cung cấp trong các khu vực giải trí, nghỉ
ngơi, và tụ họp. Các đồ bài trí khu vực nên bổ trợ cho các đặc trưng kiến trúc
của kiến trúc khu vực và đồ bài trí ở khu vực khác và cảnh quan đường phố.
Việc chọn đồ bài trí khu vực nên củng cố tính liên tục thị giác của dự án.

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CẢNH QUAN | 6



Hàng rào và tường có thể được sử dụng trên khắp Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể để mang lại sự riêng tư, nâng cao đặc tính mỹ quan, và duy trì an toàn.
Thường thì chủ sở hữu bất động sản (ví dụ: chủ sở hữu hoặc HOA) sẽ bảo
dưỡng hàng rào và tường tương ứng. Một quy hoạch chi tiết minh họa vị trí
và chiều cao khuyến nghị của tường được thể hiện trong Hình 6-2: Quy
Hoạch Địa Điểm Tường Chi Tiết.

Nên có cảnh quan dọc tường và hàng rào để chia tách khối và
cung cấp cây xanh trên khắp Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Nên
tránh tường và hàng rào dài, không ngắt quãng (thường dài hơn
30 foot) dọc đường phố và gần khu đất trống, đường đi, và các
không gian chung khác trừ khi được phân tách bằng trụ liền tường
hoặc thay đổi mặt phẳng.



Tường đỡ nên được xây dựng bằng khối xây hoặc bê tông. Thiết kế tường
đỡ có thể bao gồm bê tông đúc sẵn, khối bê tông, bê tông đổ tại chỗ, hoặc
tường đá khóa. Tường đỡ nên có vẻ ngoài tự nhiên bao gồm khối chia mặt,
xtucô ngoài bê tông, hoặc kết cấu khác, để tránh vẻ ngoài của tường là bê
tông trơn hoặc khối công nghiệp.

Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển (Đoạn 2.2.4 Quy Định
Hàng Rào cho Hạ Địa Hạt Dân Cư) thiết lập các tiêu chuẩn cho hàng rào
trong hạ địa hạt dân cư.
Nên xem xét các hướng dẫn sau cho hàng rào và tường:
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Hàng rào và tường nên được xây dựng bằng vật liệu chất lượng cao,
phù hợp với thẩm mỹ đương đại của kiến trúc và cảnh quan bên
cạnh.



Thiết kế, vị trí và chiều cao của tường và hàng rào cạnh đường phố
và bao quanh nên phản ánh đặc tính và mỹ quan tổng thể của khu
phố tương ứng và nhất quán về chất lượng và phối màu để tạo ra mỹ
quan thống nhất.



Tường và hàng rào bao quanh và cạnh đường phố nên được xây
dựng bằng vật liệu đẹp, bền, và không cần bảo dưỡng nhiều, bao
gồm nhưng không giới hạn ở bê tông đúc sẵn với phần hoàn thiện
dạng ráp hoặc đá, gỗ, sắt rèn, thép ống, gỗ, hoặc vật liệu khác.



Hàng rào và tường dọc đường vào gom và đường cộng đồng nên ở
phía sau cảnh quan: thực vật phủ nền, cây bụi và cây trồng thấp, và
cây cối.



Hàng rào nhà ở, bao gồm hàng rào sân trước, nên được xây dựng
bằng vật liệu chất lượng cao như gỗ, khối xây, thép, hoặc kết hợp
các vật liệu này. Tường và hàng rào sân trước có thể biến đổi theo ý
muốn thị giác, nhưng nên mang tính bổ trợ và duy trì mỹ quan tổng
thể hài hòa.
Minh họa chi tiết về chi tiết tường bên ngoài
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6.8. Hàng Rào và Tường
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Hình 6-2: Quy Hoạch Địa Điểm Tường Chi Tiết
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Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và các tường đỡ đề xuất.
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Cắt tỉa cây cối được bảo tồn để làm sạch nhóm cành khô có đường kính từ
1" trở lên, nâng tán khi cần thiết cho hoạt động xây dựng. Tất cả các hoạt
động cắt tỉa nên được làm bởi một Nhà Thầu Cây Xanh được Tiểu Bang
California Cấp Phép, chuyên gia cây trồng có chứng chỉ, hoặc công nhân
cây xanh có chứng chỉ theo các thông lệ tiêu chuẩn ngành. Một chuyên gia
cây trồng tư vấn nên cung cấp thông số kỹ thuật cắt tỉa trước khi phá dỡ
địa điểm. Các nhánh cây thò vào khu vực làm việc mà có thể giữ lại sau khi
phá dỡ nên được buộc lại để tránh bị tổn hại.



(Các) cây sẽ được chặt bỏ có nhánh cây thò vào tán của (các) cây được
giữ lại nên được chặt bỏ bởi một chuyên gia cây trồng có chứng chỉ. Một
chuyên gia cây trồng có chứng chỉ nên chặt bỏ cây theo cách được thiết kế
để không gây tổn hại cho (các) cây và tầng sát mặt đất còn lại. Gốc cây nên
ở độ sâu 12” dưới mặt đất.

6.9.1 Hướng Dẫn Tuân Thủ Kiểm Soát Chặt Bỏ Cây Cối
Các khuyến nghị sau đây nên được triển khai để giảm tác động của phát
triển đến cây cối và duy trì và cải thiện sức khỏe và sức sống của cây cối
qua các giai đoạn giải phóng mặt bằng ủi đất và xây dựng:
Thiêt Kế
Một Vùng Bảo Vệ Cây nên được thiết lập xung quanh mỗi cây được
bảo tồn. Không nên ủi đất, đào đất, xây dựng hoặc cất chứa vật liệu
trong vùng đó. Các cây ngoài khu vực gần đó trong các khu dân cư
lân cận nên có Vùng Bảo Vệ Cây Năm Foot.



Bao gồm các cây được bảo tồn và Vùng Bảo Vệ Cây trong tất cả các
quy hoạch xây dựng.



Quy hoạch dự án ảnh hưởng đến cây cối nên được một chuyên gia
trồng cây tư vấn về tác động đến cây. Các quy hoạch này bao gồm,
nhưng không giới hạn ở, quy hoạch phá dỡ, quy hoạch địa điểm, quy
hoạch cải thiện, quy hoạch tiện ích và thoát nước, quy hoạch ủi đất,
và quy hoạch cảnh quan và tưới tiêu.



Trước khi bắt đầu làm việc, các nhà thầu làm việc gần cây cối được bảo
tồn nên gặp một chuyên gia cây trồng tư vấn tại địa điểm để xem xét tất cả
các thủ tục công việc, tuyến đường vào, khu vực cất chứa và các biện pháp
bảo vệ cây.





Không nên đặt các dịch vụ ngầm bao gồm tiện ích, thoát nước ngầm,
đường nước, hoặc đường cống trong Vùng Bảo Vệ Cây.

Tất cả các nhà thầu nên hoạt động theo cách được thiết kế để tránh gây
tổn hại cho các cây được bảo tồn.



Bất kỳ hoạt động ủi đất, xây dựng, phá dỡ nào hoặc hoạt động khác dự
kiến tiếp xúc với rễ cây nên được theo dõi bởi chuyên gia cây trồng có
chứng chỉ.



Nên duy trì hàng rào bảo vệ cây đến khi đã hoàn tất mọi công việc trong
khu vực. Không nên di dời hoặc tháo dỡ hàng rào mà chưa được chuyên
gia cây trồng có chứng chỉ phê chuẩn.



Xe moóc xây dựng, giao thông, và khu vực cất chứa nên ở ngoài khu vực
có hàng rào.
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Hệ thống tưới tiêu nên được thiết kế sao cho sẽ không có rãnh trong
Vùng Bảo Vệ Cây.



Nền, bệ, và vỉa hè trên đất khô ráo gần cây cối nên được thiết kế để
chịu được dịch chuyển vi sai.

Trước Khi Xây Dựng


Mọi cây được gĩữ lại nên có hàng rào bao quanh Vùng Bảo Vệ Cây
trước khi phá dỡ, xới đất, hoặc ủi đất. Hàng rào nên là liên kết xích
6 foot hoặc tương đương như được chuyên gia cây trồng tư vấn phê
chuẩn. Nên duy trì hàng rào đến khi đã hoàn tất mọi hoạt động ủi đất
và xây dựng.

Xây Dựng
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6.9. Hướng Dẫn Bảo Tồn Cây Cối
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6.10.1. Cây Trồng Bảo Tồn Nước

6.10.5. Bảo Vệ Cứu Hỏa

Cây trồng được đề xuất nên chú trọng sử dựng cả các giống cây, cây bụi,
và thực vật phủ nền bản địa và thích nghi. Nhu cầu nước “thấp” đến “rất
thấp”, khả năng chịu rét, chức năng, và mỹ quan nên quyết định cách lựa
chọn cây trồng được kết hợp vào phối màu cảnh quan.

Chương trình trồng cây và tưới tiêu nên tạo ra các vùng lùi phòng chữa cháy/điều
chỉnh nhiên liệu để làm vùng đệm giữa nhà cửa và công trình với khu vực sườn
đồi và rừng cây khô. Các vùng đệm này nên bao gồm cây cối, cây bụi và/hoặc
thực vật phủ nền được tưới thường trực có khả năng chống cháy.

6.10.2. Giảm Diện Tích Bãi Cỏ và Thảm Cỏ

6.10.6. Giảm Hiện Tượng Đảo Nhiệt

Mặc dù khu vực bãi cỏ và thảm cỏ là cần thiết cho các mục đích giải trí chủ
động và mỹ quan nhất định, nên giảm thiểu sử dụng khu vực thảm cỏ để
giảm lượng nước sử dụng và yêu cầu bảo trì.

Nơi đậu xe và các “đảo nhiệt” tiềm ẩn khác nên có cây cối, thảm thực vật, và cảnh
quan che chắn/thiết bị tạo bóng râm khác để: 1) giảm mức sử dụng năng lượng
làm nóng và làm mát, 2) lọc không khí ô nhiễm và phát tán khí nhà kính, 3) tách và
lưu trữ carbon, và 4) giúp giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến nhiệt. Tương tự,
cây cối trên đường phố được chọn thích hợp cho cảnh quan đường phố địa
phương nên được sử dụng để tạo ra bóng râm và đạt được kết quả tiết kiệm năng
lượng tương tự trong Khu Vực Quy Hoạch.

Thảm cỏ thường nên giới hạn ở các khu vực được sử dụng cho giải trí chủ
động và người đi bộ. Trong các khu vực sẽ không thường xuyên có người đi
bộ đi lại, chẳng hạn như dọc bên phố hoặc các khu vực cảnh quan chung
khác, nên dùng cỏ bản địa hoặc thích nghi, cây chịu hạn, thực vật phủ nền,
và cây bụi.
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6.10.3. Sử Dụng Nước Tái Chế
Như quy định trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển,
nước tái chế, nếu có sẵn ở mức hợp lý, sẽ là nguồn tưới tiêu chính cho
cảnh quan trong khu vực cảnh quan đường phố và đất trống trong Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể. Không nên sử dụng nước tái chế trên các lô đất dân cư
tư nhân.

6.10.4. Phát Triển Tác Động Thấp
Chương trình cảnh quan nên, trong phạm vi khả thi, củng cố các nguyên tắc
phát triển tác động thấp (LID) để thoát nước mưa, thấm nước chảy và bổ sung
nước ngầm cho dự án bằng các biện pháp như: (1) quản lý lượng nước mưa
tại nguồn thủy văn tiền phát triển của khu vực bằng cách sử dụng kỹ thuật và
vật liệu thiết kế cảnh quan giúp thấm, lọc, lưu trữ, bay hơi, và/hoặc giữ nước
chảy càng gần nguồn càng tốt, và (2) thu nhận nước mưa qua các đặc trưng
cảnh quan nhỏ, tiết kiệm chi phí trên mặt đất. Điều này có thể bao gồm không
chỉ khu đất trống tự nhiên, mà còn cả cảnh quan đường phố, chỗ đậu xe, vỉa
hè, khu vực cảnh quan cứng, và dải phân cách. Khu vực đất trống chung và
đường đi nên sử dụng các biện pháp phát triển tác động thấp và thực hành bền
vững, nếu có sẵn ở mức hợp lý, và cây trồng chịu hạn.
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6.10. Hướng Dẫn Cảnh Quan Bền Vững
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Chương này cung cấp tổng quan về các cải thiện hạ tầng
cơ sở tiện ích lớn cần thiết khi hoàn thiện xây dựng theo
Quy Hoạch Cụ Thể và các cơ sở công cộng hoạch định
để cung cấp cho cư dân Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
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7.2. Nước

Triển khai Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen sẽ cần xây dựng
các cơ sở và dịch vụ công cộng để phục vụ Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể
theo các tiêu chuẩn phát triển trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân
Khu và Phát Triển, và hướng dẫn trong chương này. Hạ tầng cơ sở và
dịch vụ nên được thiết kế đạt các tiêu chuẩn của Thành Phố San José và
các cơ quan tiện ích khác có thẩm quyền giám sát.

7.2.1. Cung Cầu Nước

Dịch vụ được nêu trong chương này bao gồm: nước, cống, thoát nước
mưa, và xử lý chất thải rắn. Dịch vụ cứu hỏa và cảnh sát bảo vệ, trường
học, và thư viện hiện có của Thành Phố sẽ phục vụ cư dân của Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể, người sẽ trả thuế cho Thành Phố để nhận các dịch
vụ này. Bảng 7-1: Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ liệt kê các nhà cung cấp
dịch vụ khác nhau cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.

Hệ Thống Nước Thành Phố San José (SJMWS) cung cấp dịch vụ nước cho toàn bộ
khu vực Evergreen. Các đường ống nước chính hiện có nằm cạnh Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể trong Aborn Road, Fowler Road, Altia Avenue, và Yerba Buena
Road. Ngoài ra, một đường ống nước chính đi ngang qua Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể trong đoạn kéo dài được đề xuất trước đây của Yerba Buena Road, và một
đường ống nước chính khác đi ngang qua Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể theo hướng
Đông Tây giữa Altia Avenue và hồ chứa nước bốn triệu gallon trên đồi về phía Đông
Nam. Các đường ống nước chính trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, cũng như
đường vào hồ chứa nước, có thể được di dời trong phần đường hoạch định và
phần đất nhượng quyền mới được xác lập. Dựa trên nhu cầu nước dự kiến theo
Quy Hoạch Cụ Thể, SJMWS có thể cung cấp đủ nước cho dự án.

7.2.2. Cải Thiện Nước Quy Hoạch Cụ Thể

Bảng 7-1: Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
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Dịch Vụ

Nhà Cung Cấp Hiện Tại

Nước

Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố
San José

Nước Tái Chế

Tái Chế Nước South Bay

Nước Thải

Thành Phố San José

Thoát Nước Mưa

Thành Phố San José

Dịch Vụ Điện

PG&E

Dịch Vụ Khí Đốt

PG&E

Bảo Vệ Cứu Hỏa

Sở Cứu Hỏa San José

Bảo Vệ Cảnh Sát

Sở Cảnh Sát Thành Phố San José

Thư Viện

Thư Viện Công Cộng Thành Phố
San José

Các tiện ích nước, cống, điện, khí đốt, viễn thông, và thoát nước mưa hiện tại
nằm trong các phần đất nhượng quyền tiện ích công cộng trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể. Phá dỡ và đổi tuyến các tiện ích hiện có này có thể là một phần
bắt buộc trong việc triển khai Quy Hoạch.

Chiếu theo quy định trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển,
Đoạn 2.4.4 Tiện ích cơ sở, phát triển mới trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể cần
xây dựng hệ thống nước uống thích đáng và hạ tầng cơ sở để tái chế nước, bao
gồm đường ống nước chính, ống nước dịch vụ, và trụ nước cứu hỏa. Dự kiến
rằng hệ thống nước uống sẽ được vận hành và quản lý bới Hệ Thống Cấp Nước
Thành Phố San José.
Đoạn 2.4.4 quy định tất cả các phần kéo dài trong khu vực của đường ống tiện ích
phải nằm dưới mặt đất. Phù hợp với quy định này, nước sẽ được thu gom và vận
chuyển qua một mạng lưới đường ống kéo dài dưới lòng đường công cộng và tư
nhân. Hình 7-1: Quy Hoạch Nước Chi Tiết, cho thấy một khả năng bố trí cho tiện
ích nước ngầm.

7.2.3. Nước Tái Chế
Nước được xử lý tam cấp (hoặc “tái chế”) được cung cấp từ Nhà Máy Kiểm Soát
Ô Nhiễm Nước San José/Santa Clara (WPCP), một cơ sở xử lý tam cấp tiên tiến,
qua Chương Trình Tái Chế Nước South Bay (SBWR). Trong các khu vực dân cư,
như Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, nước tái chế có thể được sử dụng để tưới tiêu
cảnh quan. Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể không có hệ thống nước tái chế; các
đường ống chính nước tái chế gần đó nằm trong Aborn Road, Fowler Road, Altia
Avenue, và Yerba Buena Road.
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Như quy định trong Đoạn 2.4.4, các ống nước tái chế phải được lắp đặt và nếu có
sẵn nước tái chế ở mức hợp lý, thì nước tái chế phải được sử dụng như nguồn tưới
tiêu chính cho cảnh quan trong khu vực cảnh quan đường phố và đất trống trong
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Hình 7-2: Quy Hoạch Nước Tái Chế Chi Tiết cho thấy
một khả năng lắp đặt các ống nước tái chế. Dự kiến rằng hệ thống nước tái chế sẽ
được vận hành và quản lý bới Tái Chế Nước South Bay.
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G-133
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và các đường nước đề xuất, và địa điểm của đường nước đổi tuyến.
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Hình 7-2: Quy Hoạch Nước Tái Chế Chi Tiết
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G-134
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và các đường nước tái chế.
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7.3. Nước Thải

Dự kiến rằng dịch vụ cống vệ sinh sẽ được cung cấp bởi Thành Phố San José.
Hệ thống cống vệ sinh hiện có trong toàn bộ khu vực Evergreen bao gồm
đường ống Gom Nước Thải Pha IV Evergreen, chuyển hướng dòng chảy hiện
tại từ phía Đông, bao gồm dòng chảy từ Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể, chảy từ
Ruby Avenue đến Aborn Road, nơi hệ thống hiện có có đủ khả năng chịu tải
dung lượng nước thải. Bốn đường ống tám inch nằm cạnh Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể có sẵn và có đủ khả năng chịu tải để cung cấp dịch vụ cho phát
triển trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể bên cạnh phát triển hiện có và đề xuất
ở nơi khác. Có một đường ống tám inch tại từng địa điểm sau: Aborn Road,
Michelangelo Drive, Altia Avenue tại Yerba Buena, và Verona Road tại Yerba
Buena.

G-135

Nước thải được chuyển đến Nhà Máy Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước San
José/Santa Clara (Nhà Máy) để được xử lý trước khi chảy vào Vịnh Nam San
Francisco. Nhà máy có đủ khả năng chịu tải cho dung lượng từ Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể bên cạnh dung lượng hiện có và lường trước hợp lý khác.
7.3.2. Cải Thiện Nước Thải Quy Hoạch Cụ Thể
Cải thiện nước thải sẽ bao gồm một hệ thống cống tự chảy thông thường trong
khu vực với đường ống nước chính, hố ga, và kênh ngang được thiết kế theo
tiêu chuẩn thiết kế của Thành Phố San José. Đường ống cống chính vệ sinh
trong khu vực sẽ thu gom nước thải từ các đơn vị dân cư và trung tâm giải trí
và chảy về phía Bắc và phía Tây đến Aborn Road và Yerba Buena Road và
vào đường ống cống chính vệ sinh hiện có. Quy Hoạch Nước Thải được thể
hiện trong Hình 7-3: Quy Hoạch Nước Thải Chi Tiết, cho thấy một khả năng bố
trí cho cải thiện nước thải ngầm.
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7.3.1. Cơ Sở Nước Thải Hiện Có

Tất cả các đường ống cống chính vệ sinh trong các đường phố tư nhân đề xuất sẽ
là của tư nhân. Hệ thống tư nhân sẽ bao gồm hầu hết là ống sáu inch, có thể
chuyển sang tám inch gần điểm kết nối vào đường ống nước chính công cộng hiện
có. Hệ thống trong đường phố tư nhân sẽ được vận hành và quản lý dưới dạng hệ
thống tư nhân bởi Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà. Dự kiến rằng các đường ống cống
chính vệ sinh trong đường phố công cộng – đường vào phía Bắc từ Aborn Road
đến chỗ nối tại Michelangelo Drive, và chỗ nối cống tại Yerba Buena Road – sẽ là
công cộng và được vận hành và quản lý bởi Thành Phố San José.
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Hình 7-3: Quy Hoạch Nước Thải Chi Tiết

7-6 | QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

G-136
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và các đường cống.
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7.4. Quản Lý Chất Lượng Nước và Hệ Thống Thoát Nước Phòng Bão

7.4.1. Địa Hình và Khu Phân Thủy

Ở điểm cuối Lạch Fowler có một cơ sở chống ngập bao gồm một ống dẫn
kín ở cuối Silverland Drive (phía Tây Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể). Ở
điểm mút đầu dòng ống và trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể hiện có một
bể lắng cặn. Ở điểm đầu Lạch Fowler (phía Đông Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể), nơi nước chảy từ chân đồi vào đồng bằng phù sa, kênh lạch có ranh
giới rõ ràng. Kênh này biến mất giữa đường trong đồng bằng phù sa và
không có vết tích con lạch gần bể lắng cặn.

Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nằm trong khu phân thủy Lạch Fowler và bao gồm dòng
chảy nhánh của Nhánh Nam của Lạch Fowler. Khu phân thủy dẫn nước về phía Tây
đến Lạch Thompson, và sau đó chảy về phía Bắc đến Hồ Cunningham, Lạch Lower
Silver, và Lạch Coyote. Xem Hình 7-4: Cống Thoát Nước Trong và Xung Quanh Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể

G-137

Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể hiện chủ yếu là vùng chăn thả chưa phát triển. Dòng
chảy hiện tại qua Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể thường chảy theo một trong hai
hướng:


Tiểu lưu vực B13R phía Nam Lạch Fowler chảy về phía Tây đến Yerba Buena
Road. Hướng này bao gồm đầu dòng khu vực nông thôn của Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể dọc Nhánh Nam của Lạch Fowler, được xác định là tiểu lưu
vực B14. Khi chảy về Yerba Buena Road, các cấu trúc lồi lề đường hiện có thu
gom nước chảy và chuyển nước mưa về phía Tây qua một ống 48 inch hiện
có đến Lạch Thompson.



Tiểu lưu vực B16R phía Bắc Lạch Fowler chảy về phía Tây đến Altia Avenue
và một bể lắng cặn hiện có. Hướng này bao gồm đầu dòng khu vực nông thôn
của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể dọc Lạch Fowler, được xác định là tiểu lưu
vực B15. Dòng chảy được thu gom và chảy trong một ống thoát nước phòng
bão 66 inch hiện có về phía Tây đến Lạch Thompson.
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Quy định chất lượng nước xả vào hệ thống thoát nước phòng bão cho Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể phải đáp ứng quy định áp dụng của luật liên bang và tiểu bang. Theo
luật quy định, Quy Hoạch kết hợp các kỹ thuật Phát Triển Tác Động Thấp (LID), có
thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các biện pháp kiểm soát nguồn, đặc trưng
thiết kế khu vực, và biện pháp xử lý để giảm tải ô nhiễm khi xả nước mưa và quản lý
lưu lượng nước chảy.

7.4.2. Cơ Sở Thoát Nước Phòng Bão Hiện Có
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Hình 7-4: Cống Thoát Nước Trong và Xung Quanh Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể
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G-138
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Quản Lý Nước Mưa

Quản lý hệ thống thoát nước phòng bão trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể có
thể bao gồm bể lắng cặn, bể chứa, bể lọc sinh học, và bể quy hoạch quản lý
thay đổi thủy văn (HMP).

Hệ thống quản lý nước mưa phải đáp ứng các quy định pháp lý áp dụng, bao gồm
các quy định được áp dụng theo Đạo Luật Nước Sạch liên bang. Như thể hiện trong
Hình 7-6: Chi Tiết Quy Hoạch Quản Lý Nước Mưa, hệ thống thoát nước trong khu
vực từ các bề mặt không thấm mới (đường vào gara, khu vực đậu xe, và mái nhà)
đã được thiết kế chi tiết để vận chuyển nước mưa trong hệ thống thoát nước tự
chảy qua đường ống nước mưa ngầm vào hệ thống quản lý nước mưa ba phần bao
gồm một bể chứa C.3, một bể xử lý sinh học, và một bể HMP. Một phần nhỏ của
Khu Vực Thoát Nước 3 (khoảng 6.5 mẫu) sẽ được thu gom và vận chuyển vào hệ
thống quản lý nước mưa qua một máy bơm do các hạn chế thủy chuẩn của khu vực.

Dòng Chảy từ Sườn Đồi và Bể Lắng Cặn Hiện Có
Hình 7-5: Chi Tiết Quy Hoạch Bể Lắng Cặn Nước Mưa minh họa cách bố trí hệ
thống nước mưa. Các tiểu lưu vực B14 và B15, đầu dòng Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể, đã được thiết kế chi tiết để dẫn nước vào hai bể lắng cặn riêng biệt ở
điểm mút đầu dòng về phía đông của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Bể Lắng
Cặn Lạch Fowler (diện tích thoát nước 792 mẫu) sẽ dẫn nước vào hệ thống
thoát nước phòng bão hiện có tại Michelangelo Drive. Bể Lắng Cặn Nhánh
Nam của Lạch Fowler (diện tích thoát nước 464 mẫu) sẽ dẫn nước vào hệ
thống thoát nước phòng bão hiện có trên Altia Avenue, để sau đó chảy vào hệ
thống thoát nước phòng bão Michelangelo.

G-139

Mỗi bể lắng cặn đã được thiết kế chi tiết để dẫn nước vào các hệ thống thoát
nước phòng bão lớn đi vòng qua hệ thống thoát nước địa phương của Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể, và nhờ vậy tránh trộn lẫn nước chảy từ các khu vực sườn
đồi đầu dòng với nước chảy đô thị chưa được xử lý trong Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể.
Phù hợp với quy định quản lý nước mưa, mỗi chỗ thoát của bể lắng cặn sẽ
được gắn lưới chắn rác trên cấu trúc chỗ thoát để vận chuyển lưu lượng cao
trong khi ngăn chặn không cho các mảnh vụn lớn trôi vào hệ thống vận chuyển.
Cấu trúc chỗ thoát đã được thiết kế chi tiết để cho phép tích lắng tối thiểu 3 foot
khi lưu lượng thấp, để cho phép lắng trầm tích và cặn trong bề trước khi đến
chỗ thoát. Chỗ thoát được dự kiến chuyển trực tiếp vào hệ thống thoát nước
phòng bão Thành Phố. Mỗi bể đã được thiết kế để cần bảo trì (dọn sách cặn)
10 năm một lần.

Kích cỡ bể chứa C.3 đã được thiết kế chi tiết để dẫn nước trong khoảng thời gian
36 giờ bằng cách chuyển lưu lượng thấp vào khu vực xử lý sinh học. Nước chảy
tràn từ bể chứa C.3 sẽ được chuyển trực tiếp vào bể HMP. Kích cỡ khu vực xử lý
sinh học đã được thiết kế chi tiết để lọc ở tốc độ bằng với tốc độ xả nước của bể
chứa C.3. Toàn bộ lưu lượng chảy ra từ khu vực xử lý sinh học sẽ được chuyển trực
tiếp vào hệ thống thoát nước phòng bão hiện có, xuôi dòng bể HMP. Kích thước bể
HMP và cấu trúc chỗ thoát đã được thiết kế và bố trí chi tiết để duy trì tốc độ xả
nước sau khi phát triển bằng với tốc độ xả nước trước khi phát triển; giữa 10 phần
trăm của lưu lượng 2 năm và lưu lượng 10 năm, theo quy định của MRP.
Một hệ thống điển hình được thể hiện trong Hình 7-7: Hệ Thống Quán Lý Nước Mưa
Tại Cơ Sở Chi Tiết (Điển Hình). Các quy định về kích cỡ dự kiến được mô tả trong
Bảng 7-2: Thông Số Bể Quản Lý Nước Mưa Tại Cơ Sở.

Một số dòng chảy hiện chảy vào hệ thống thoát nước phòng bão Yerba Buena
có thể cần đổi hướng về hệ thống thoát nước Altia Avenue và Michelangelo
Drive trong thời gian lưu lượng xả nước đỉnh. Điều này sẽ giúp cải thiện điều
kiện thoát nước cho hệ thống thoát nước phòng bão Delta Road.
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7.4.3. Cải Thiện Hệ Thống Thoát Nước Phòng Bão
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Khu Vực Thoát Khu Vực Thoát
Nước 1
Nước 2

Khu Vực Thoát
Nước 3

Diện Tích Thoát Nước

45.6 mẫu

53.4 mẫu

77.4 mẫu

Diện Tích Không Thấm

23.5 mẫu

32.0 mẫu

38.6 mẫu

51.5%

59.9%

49.9%

Thể Tích Bể Chứa C.3

1.49 ac-ft.

1.95 ac-ft.

2.5 ac-ft.

Diện Tích Xử Lý Sinh Học

4,300 foot
vuông

5,700 foot
vuông

7,400 foot vuông

Phần Trăm Không Thấm

G-140

Xuôi dòng các cấu trúc chỗ thoát HMP, thoát nước từ các Khu Vực Thoát Nước 1 và 2
đã được thiết kế chi tiết để kết nối vào hệ thống thoát nước phòng bão hiện có dọc
Altia Avenue và Michelangelo Drive. Hệ thống thoát nước phòng bão này bao gồm
một đường ống 66 inch dọc Michelangelo Drive, nâng lên đường ống 96 inch gần chỗ
thoát tại Lạch Thompson về phía Tây. Khu Vực Thoát Nước 3 đã được thiết kế chi tiết
để cuối cùng dẫn nước vào hạ tầng cơ sở thoát nước phòng bão hiện có dọc Yerba
Buena Road. Hệ thống thoát nước phòng bão này bao gồm một đường ống 48 inch tại
Yerba Buena, dẫn đến một đường ống 54 inch dọc Delta Road về phía Tây.
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Bảng 7-2: Thông Số Bể Quản Lý Nước Mưa Chi Tiết
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Hình 7-5: Quy Hoạch Chi Tiết Bể Lắng Cặn Chứa Nước Mưa
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G-141
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, bể lắng cặn, và đường thoát nước phòng bão cho bể lắng cặn.
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Hình 7-6: Quy Hoạch Chi Tiết Quản Lý Nước Mưa
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G-142
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và Bể HMP/C3 và đường thoát nước phòng bão đề xuất.
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Hình 7-7: Hệ Thống Quản Lý Nước Mưa Tại Cơ Sở Chi Tiết (Điển Hình)
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G-143
Ghi chú: Minh họa về địa điểm và quy mô khu dân cư, khu đất trống chủ động, trung tâm giải trí, đường phố, và hệ thống quản lý nước mưa.
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7.6.3. Trường Học

PG&E hiện cung cấp điện cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Các máy biến
thế sẽ được đặt trên mặt đất theo quy định của PG&E. Nhiều khả năng
chúng sẽ được đặt giữa sân trước của đơn vị dân cư và khu vực đất trống
chủ động và thụ động, được che chắn bằng cảnh quan.

Khu Vực Quy Hoạch Cu Thể nằm trong ranh giới của Khu Học Chánh Evergreen
(K-8) và Khu Học Chánh Trung Học East Side Union (9-12).

PG&E hiện cũng cung cấp dịch vụ khí đốt. Mặc dù chưa được thiết kế, bộ
điều áp khí đốt sẽ được đặt trong các khu vực chung. Tuy nhiên, các đồng
hồ khí đốt riêng sẽ được đặt trong sân phụ của từng ngôi nhà.
Dự kiến rằng PG&E, trong vai trò nhà cung cấp hiện tại, sẽ chịu trách
nhiệm xây dựng, vận hành, và quản lý tất cả các đường khí đốt và điện
trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Dự kiến rằng tất cả các dịch vụ tiện ích
sẽ được cung cấp qua việc mở rộng các cơ sở hiện có cạnh Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể.
Tất cả các tiện ích khô trong khu vực mới sẽ được cung cấp qua hạ tầng
cơ sở ngầm.
7.6. Dịch Vụ Công Cộng
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7.6.1. Bảo Vệ Cứu Hỏa
Dịch vụ phòng chữa cháy ở San José được cung cấp bởi Sở Cứu Hỏa San
José (SJFD). SJFD ứng phó với tất cả các trường hợp hỏa hoạn, tràn vật
liệu nguy hiểm, và cấp cứu y tế trong Thành Phố.
Trạm cứu hỏa gần Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nhất là Trạm Số 31 tại
3100 Ruby Avenue, cách khu vực khoảng 0.6 dặm về phía Tây. Trạm cứu
hỏa gần Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể thứ hai là Trạm Số 24 tại 1924 Yerba
Buena Road, cách Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể khoảng 1.3 dặm về phía
Tây Nam.
7.6.2. Bảo Vệ Cảnh Sát
Dịch vụ bảo vệ cảnh sát ở San José được cung cấp bởi Sở Cảnh sát
Thành Phố San José (SJPD). Cảnh sát viên tuần tra trong Thành Phố
được điều động từ trụ sở cảnh sát, tại 201 West Mission Street, cách Khu
Vực Quy Hoạch Cụ Thể khoảng 8 dặm về phía Tây Bắc. Ngoài ra, một
Phân Hiệu SJPD tại 6087 Great Oaks Parkway được xây dựng vào năm
2010 và đã hoạt động từ năm 2014. Phân Hiệu SJPD cách Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể khoảng 5 dặm về phía Tây Nam.
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Trường Trung Học Evergreen Valley là trường trung học gần Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể nhất và cách Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể khoảng 1 dặm (đường chim bay) về
phía Tây Bắc. Trường Tiểu Học Tom Matsumoto là Trường Tiểu Học gần Khu Vực
Quy Hoạch Cụ Thể nhất và cách Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể khoảng 0.25 dặm về
phía Tây. Trường Trung Học Cấp Hai Chaboya là Trường Trung Học Cấp Hai gần
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nhất và ở bên kia đường Altia Avenue, về phía Tây Nam
vùng phía Bắc của Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Dự án sẽ trả lệ phí trường học áp dụng cho cộng đồng gia cư cao niên mới cho Khu
Học Chánh San José, theo luật áp dụng.
7.6.4. Thư Viện
Thư Viện Công Cộng Thành Phố San José phục vụ cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Thư viện gần Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể nhất là Chi Nhánh Thư Viện Village, cách
Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể 0.7 dặm về phía Tây tại địa chỉ 4001 Evergreen Village
Square.
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7.5. Tiện Ích Khô
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Chương này nói đến các hành động cần thiết để triển khai
Quy Hoạch Cụ Thể bởi cả Thành Phố San José và nhà
phát triển để đạt được các mục tiêu và mục đích được
nêu trong Quy Hoạch Cụ Thể.
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8.1. Chính Sách

8.2. Phê Chuẩn Tiếp Theo

Giấy Phép cho Công Trình (Giấy Phép Hệ Thống Ống Nước, Giấy
Phép Điện, Giấy Phép Cơ Khí, v.v)



(Các) Giấy Phép Kết Nối Nước



(Các) Giấy Phép Đường Vận Chuyển



(Các) Giấy Phép Vỉa Hè hoặc Lấn Đường



(Các) Giấy Phép Kết Nối Cống và/hoặc Kênh Ngang Cống



(Các) Giấy Phép Biển Báo



Chứng Nhận Sử Dụng Nhà

8.2.2. Các Cơ Quan Khác
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Quy Hoạch Cụ Thể cung cấp khuôn khổ cho phát triển Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể, bao gồm một quy trình hợp nhất quản lý các phê chuẩn tiếp theo
của Thành Phố cho phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch.



Giấy Phép Hệ Thống Thải Bỏ Nước Xả Ô Nhiễm Quốc Gia (Cơ
Quan Bảo Vệ Môi Sinh (EPA), do Thành Phố cấp)

Phê chuẩn tiếp theo có thể bao gồm, mà không có giới hạn:



(Các) Giấy Phép của Đạo Luật Nước Sạch (Công Binh Lục Quân
Hoa Kỳ)



Giấy Phép Chất Lượng Không Khí (Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí
Vùng Vịnh (BAAQMD))



Giấy Phép Lấp Giếng (Sở Thủy Cục Santa Clara Valley)



(Các) Giấy Phép Quy Hoạch Môi Trường Sống Santa Clara Valley (Cơ
Quan Môi Trường Sống Santa Clara Valley)



(Các) Giấy Phép Lấn Đất để làm việc trong dải đất ven đường trong phạm vi
quyền hạn của Sở Giao Thông Vận Tải California (Caltrans) hoặc một cơ
quan thẩm quyền chuyên chở khác.

8.2.1. Thành Phố San José


(Các) Bản Đồ Vùng Thăm Dò (hoặc Giao Quyền Thăm Dò)



(Các) Bản Đồ Cuối Cùng



(Các) Giấy Phép Chặt Bỏ Cây



(Các) Giấy Phép Phá Dỡ



(Các) Giấy Phép Ủi Đất



(Các) Giấy Phép Quy Hoạch Cụ Thể



(Các) Giấy Phép Tiện Ích Trong và Ngoài Địa Điểm



Phần Đất Nhượng Quyền và Hủy Bỏ và/hoặc Từ Bỏ Dải Đất Ven
Đường (ROW)



Dọn Dẹp Nguy Hiểm Địa Chất

Thành Phố không được sử dụng thẩm quyền trong việc cân nhắc bất kỳ đơn nào
xin phê chuẩn nhiệm ý tiếp theo (“Phê Chuẩn”) để thay đổi các quyết định chính
sách được nêu trong Quy Hoạch Cụ Thể này hoặc nếu không để ngăn chặn hoặc
trì hoãn phát triển dự án như đã ấn định trong Quy Hoạch Cụ Thể này. Thay vào
đó, Phê Chuẩn là công cụ để triển khai các quyết định chính sách lập pháp cuối
cùng được nêu trong Quy Hoạch Cụ Thể này. Phạm vi xem xét đơn xin Phê
Chuẩn phải giới hạn ở việc xem xét độ phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể và rõ ràng
tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể, như quy định trong Đoạn 8.3.2 và 8.3.3, và sự tuân
thủ luật áp dụng. Trong trường hợp đã phù hợp/rõ ràng tuân theo/tuân thủ như
vậy, Thành Phố không được từ chối đơn xin Phê Chuẩn cho dự án Nhà Cao Niên
Evergreen.
QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN | 8-1

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Bằng việc phê chuẩn Dự Luật Tiên Khởi Nhà Cao Niên Evergreen, bao gồm
Quy Hoạch Cụ Thể này, cử tri đã thông qua chính sách lập pháp kiểm soát
và cuối cùng về phát triển Khu Vực Quy Hoạch. Các mục đích sử dụng
được cho phép đối với bất động sản trong Khu Vực Quy Hoạch, số lượng
đơn vị dân cư tối đa, cường độ sử dụng, chiều cao và kích cỡ tối đa của các
tòa nhà đề xuất, hướng dẫn thiết kế, các điều khoản bảo lưu hoặc hiến đất
cho mục đích công cộng, các điều kiện, điều khoản, hạn chế, và quy định
cho hành động tùy ý tiếp theo, các điều khoản về cải thiện công cộng và tư
nhân và tài chánh cải thiện công cộng và tư nhân, và các điều khoản và điều
kiện phát triển khác áp dụng cho Khu Vực Quy Hoạch là như đã ấn định
trong Quy Hoạch Cụ Thể này.
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8.3. Điều Hành
Quy Hoạch Cụ Thể đã được soạn thảo theo luật tiểu bang, quy định nội dung
cơ bản của các quy hoạch cụ thể. Viên chức điều hành chính của Quy Hoạch
Cụ Thể này là Giám Đốc Quy Hoạch, Xây Dựng, và Thực Thi Bộ Luật của
Thành Phố (Giám Đốc). Như được sử dụng trong tài liệu này, Giám Đốc sẽ
bao gồm người được chỉ định có thẩm quyền của người đó.
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Giám Đốc phải xem xét tất cả các Phê Chuẩn trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ
Thể để xem có rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể như quy định tại Đoạn
8.3.1, 8.3.2, và 8.3.3 bên dưới không. Phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể phải cần phê chuẩn chia nhỏ như nêu tại Đoạn 8.4 và Giấy Phép Quy
Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen (Giấy Phép ESP) như quy định tại
Đoạn 8.5 bên dưới. Tu chính của Quy Hoạch Cụ Thể phải được xử lý để phù
hợp với Đoạn 8.6 bên dưới, và Quy Hoạch Cụ Thể phải được thực thi như
nêu tại Đoạn 8.7 bên dưới.
Tất cả các tham chiếu đến Bộ Luật Thành Phố trong Quy Hoạch Cụ Thể này
phải là đến Bộ Luật Thành Phố San José như có thể được thỉnh thoảng tu
chính trừ khi được nêu rõ trong Quy Hoạch Cụ Thể. Tất cả các tham chiếu
đến Bộ Luật Phân Khu trong Quy Hoạch Cụ Thể này phải là đến chương
Phân Khu của Bộ Luật Thành Phố.

8.3.1. Diễn Giải
Giám Đốc phải có trách nhiệm diễn giải các điều khoản của Quy Hoạch Cụ
Thể. Nếu phát sinh vấn đề hoặc tình huống chưa được quy định thích đáng
trong Quy Hoạch Cụ Thể hoặc ở ngoài phạm vi của Quy Hoạch Cụ Thể,
Giám Đốc phải được hướng dẫn bởi mục đích và ý đồ của Dự Luật Tiên Khởi
và các điều khoản diễn giải của Bộ Luật Phân Khu của Thành Phố.
Nếu có sự mơ hồ về phân loại thích hợp cho một mục đích sử dụng đất cụ
thể, Giám Đốc phải có thẩm quyền diễn giải liệu mục đích sử dụng có tương
tự với một hoặc nhiều mục đích sử dụng khác được cho phép bởi Quy Hoạch
Cụ Thể không. Nếu Giám Đốc diễn giải rằng mục đích sử dụng là tương tự
thì mục đích sử dụng phải được cho phép.
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Trong trường hợp mục đích sử dụng không được xác định trong Quy Hoạch Cụ
Thể và không có mục đích sử dụng tương tự được cho phép bởi Quy Hoạch Cụ
Thể, Giám Đốc phải có thẩm quyền diễn giải liệu mục đích sử dụng có phù hợp
với mục đích và ý đồ của Quy Hoạch Cụ Thể không. Nếu phù hợp với mục đích và
ý đồ của Quy Hoạch Cụ Thể, Giám Đốc có thể cho phép hoặc cho phép có điều
kiện mục đích sử dụng.

8.3.2. Xem Xét Rõ Ràng Tuân Theo
Trước khi ban hành Phê Chuẩn, Giám Đốc phải xem xét đơn xin Phê Chuẩn này
để xem có phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể,
và tuân thủ luật áp dụng không. Phê Chuẩn phải được ban hành sau khi Giám Đốc
quyết định rằng Phê Chuẩn phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, rõ ràng tuân theo
Quy Hoạch Cụ Thể, và tuân thủ luật áp dụng. Ngoài ra, các điều kiện áp đặt cho
Phê Chuẩn phải giới hạn ở các điều kiện cần thiết để phù hợp với Kế Hoạch Tổng
Thể, rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể này, và tuân thủ luật áp dụng.

8.3.3. Tiêu Chí Rõ Ràng Tuân Theo
Một Phê Chuẩn “rõ ràng tuân theo” Quy Hoạch Cụ Thể nếu nó xác nhận rõ ràng
tất cả các quy định trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển và
không mâu thuẫn về cơ bản với hướng dẫn trong Chương 5: Hướng Dẫn Thiết Kế
Kiến Trúc, Chương 6: Hướng Dẫn Cảnh Quan, và Chương 7: Hạ Tầng Cơ Sở và
Dịch Vụ Công Cộng.
Sai Lệch Nhỏ
Không giới hạn tính tổng quát của các điều trên, sau khi có văn bản yêu cầu của
người nộp đơn xin Phê Chuẩn, Giám Đốc có thể phê chuẩn các sai lệch nhỏ so
với Quy Hoạch Cụ Thể. Các sai lệch nhỏ là sai lệch không ảnh hưởng về cơ bản
tới mục tiêu của Quy Hoạch Cụ Thể và không cần tu chính cho Quy Hoạch Cụ
Thể. Sau đây là các ví dụ về sai lệch nhỏ:


Cung cấp EDF hoặc đặc trưng dự án tương đương hoặc tốt hơn;



Sai lệch cần để đáp ứng các quy định sức khỏe và an toàn áp dụng.



Sai lệch cần để ứng phó với điều kiện cơ sở không lường trước.
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Ngoài ra, các điều kiện áp đặt cho Phê Chuẩn phải giới hạn ở các điều kiện
cần thiết để phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, rõ ràng tuân theo Quy Hoạch
Cụ Thể này, và tuân thủ luật áp dụng.
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8.4. Chia Nhỏ
Triển khai Quy Hoạch Cụ Thể cần chia nhỏ Khu Vực Quy Hoạch, điều này
cần trình và phê chuẩn (các) bản đồ vùng thăm dò (hoặc trao quyền thăm
dò). Việc chia nhỏ sẽ được thực hiên thông qua quá trình lập hồ sơ các bản
đồ cuối cùng chia giai đoạn để tạo điều kiện triển khai toàn diện và hoàn
thiện Khu Vực Quy Hoạch. Các quy hoạch giai đoạn sẽ cung cấp tất cả các
hạ tầng cơ sở và cải thiện đường ngoài khu vực cần thiết để hỗ trợ mỗi giai
đoạn trong việc rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể.
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Các quy định trong luật tiểu bang và Bộ Luật Thành Phố của Thành Phố về
hiến đất công viên và tác động đến công viên cho phép Thành Phố bắt buộc
các dự án dân cư phải hiến đất để sử dụng cho công viên công cộng, trả phí
thay cho hiến đất, hoặc kết hợp cả hai phương án, tùy theo tín dụng áp
dụng. Bộ Luật Thành Phố của Thành Phố cũng cho phép một dự án được
đáp ứng yêu cầu bằng cách ký thỏa thuận đất công viên để xây dựng cơ sở
công viên, cơ sở giải trí hoặc cả hai. Xét đến việc có nhiều công viên trong
vùng lân cận Khu Vực Quy Hoạch, dự kiến rằng dự án sẽ trả phí đất công
viên theo Bộ Luật Thành Phố của Thành Phố, thay cho cung cấp đất công
viên công cộng, trong phạm vi được luật tiểu bang cho phép. Nếu Thành
Phố cần hiến đất công viên, dự án sẽ tuân thủ các điều khoản hiến đất công
viên trong Bộ Luật Thành Phố của Thành Phố. Vị trí đất được hiến làm công
viên công cộng, nếu có, phải ở rìa phía Tây của Khu Vực Quy Hoạch, nơi
cho phép công chúng tiếp cận thuận lợi nhất.

8.5. Thủ Tục Giấy Phép ESP
8.5.1. Giấy Phép ESP Xác Lập
Phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch cần một Giấy Phép Quy Hoạch Cụ
Thể, gọi là Giấy Phép Quy Hoạch Cụ Thể Nhà Cao Niên Evergreen (“Giấy
Phép ESP”). Như Bộ Luật Phân Khu cho phép, Giấy Phép ESP là giấy phép
phát triển và sử dụng độc quyền cần để phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch
Cụ Thể.

8.5.2. Phạm Vi Áp Dụng
Các điều khoản Giấy Phép ESP trong Đoạn 8.5 của Quy Hoạch Cụ Thể áp dụng
cho và quản lý việc cấp Giấy Phép ESP cho phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch.
Giấy Phép ESP đáp ứng các khía cạnh mỹ quan và chức năng của dự án phát
triển và cũng có thể là giấy phép sử dụng.

8.5.3. Giấy Phép ESP Cần Thiết
Không tòa nhà hoặc công trình kiến trúc nào được xây dựng, xây cất, mở rộng, đặt
hoặc lắp đặt hoặc chuyển sang bất kỳ địa điểm nào và không được có bất kỳ thay
đổi bên ngoài nào của công trình kiến trúc trong Khu Vực Quy Hoạch, và không
được cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép lắp đặt cho công việc này, ngoài trừ
chiếu theo và phù hợp với một Giấy Phép ESP.
Có thể cấp một Giấy Phép ESP cho tất cả hoặc bất kỳ phần nào của bất động sản
trong Khu Vực Quy Hoạch. Cần có một Giấy Phép ESP hợp lệ, được cấp theo
phần này, trước khi cấp bất kỳ giấy phép xây dựng hoặc giấy phép lắp đặt nào cho
các hoạt động sau đây:


Tạo ra, thay thế, thay đổi hoặc tái cấu tạo bề mặt không thấm trên bất kỳ
phần nào của địa điểm không được sử dụng chỉ cho nhà một gia đình liền
kề hoặc tách rời.



Xây dựng, xây cất, mở rộng, đặt hoặc lắp đặt một tòa nhà hoặc công trình
kiến trúc.



Thay đổi bên ngoài của tòa nhà hoặc công trình kiến trúc.



Sử dụng thường trực một lô đất để cất chứa.



Lát đường trên bất kỳ phần nào của lô đất.



Lắp đặt tiện ích ngầm.

Một Giấy Phép ESP hoặc tu chính Giấy Phép ESP có thể được cấp cho:


Sử dụng đơn vị nhà ở mới, vốn chưa có người ở, làm nhà mẫu hoặc văn
phòng bán hàng liên quan đến việc bán đơn vị nhà ở trong Khu Vực Quy
Hoạch.
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Danh sách này chỉ để nêu ví dụ, chứ không nhằm giới hạn, và không ngăn
cản Giám Đốc xác định liệu các sai lệch khác được người nộp đơn xin Phê
Chuẩn yêu cầu có phải là sai lệch nhỏ không ảnh hưởng về cơ bản tới mục
tiêu của Quy Hoạch Cụ Thể không.
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Sử dụng các công trình kiến trúc, chẳng hạn như nhà di động, làm
văn phòng bán hàng liên quan đến việc bán đơn vị nhà ở trong Khu
Vực Quy Hoạch.



Sử dụng đất trong Khu Vực Quy Hoạch để đậu xe ngoài địa điểm
hoặc cho các mục đích sử dụng khác liên quan đến điều hành văn
phòng bán hàng hoặc nhà mẫu. Phải hạn chế sử dụng như vậy chỉ
trong khoảng thời gian điều hành văn phòng bán hàng hoặc nhà mẫu.



Thỏa mãn hoặc vượt quá các yêu cầu trong bộ luật xây
dựng và phòng cháy chữa cháy áp dụng.


Lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời gắn trên bề mặt của tòa nhà hoặc
công trình kiến trúc hiện có với giấy phép xây dựng theo cách tuân theo
Chương 2 của Quy Hoạch Cụ Thể này.



Một ngôi nhà một gia đình liền kề hoặc tách rời độc lập, bao gồm phần bổ
sung, thay đổi bên ngoài, và công trình kiến trúc phụ trợ, trên một lô đất từ
6,000 foot vuông trở xuống nếu phần nhà ở, phần bổ sung, phần thay đổi,
hoặc công trình kiến trúc:

Lắp đặt tượng đài và biển chỉ đường.

Mặc dù có thông tin ở trên, không cần Giấy Phép ESP cho các hoạt động sau
đây:


Thỏa mãn quy định phát triển của hạ địa hạt dân cư ESH-R-1; và

Sử dụng tạm thời bất kỳ phần nào của Khu Vực Quy Hoạch cho các
việc sau đây:
Dự trữ đất để sử dụng trong xây dựng tiếp theo như một phần
của phê chuẩn giấy phép ủi đất.
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Giá đỡ xây dựng, bao gồm các lô đất cất chứa vật liệu cho xây
dựng, đậu xe tạm thời, xe moóc xây dựng, văn phòng quản lý xây
dựng, và các việc tương tự.
Tạm đóng làn đường hoặc chuyển hướng giao thông để cung cấp
nút giao cắt an toàn giữa các hoạt động xây dựng và công chúng.


Lắp đặt ngầm chỉ nhằm mục đích thay mới bể chứa ngầm bất kể tổng
dung tích bể chứa tại địa điểm có tăng hay không.



Lắp đặt cửa trời trên nhà ở có sẵn miễn là lô đất có từ bốn nhà ở trở
xuống.



Lắp đặt mái mới trên tòa nhà hoặc công trình kiến trúc hiện có vốn
không được chỉ định là địa danh lịch sử và không có bất kỳ thay đổi
nào về đường mái hiện có, miễn là vật liệu được sử dụng khi lắp đặt
mái mới đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
Là vật liệu tương tự hoặc là (các) vật liệu thay thế tốt hơn vật
liệu hiện có xét về chất lượng, đặc trưng mỹ quan hoặc an
toàn theo quyết định của giám đốc quy hoạch; và
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Phần nhà ở, phần bổ sung, phẩn thay đổi hoặc công trình
kiến trúc phụ trợ mới tuân theo các quy định của Chương 2:
Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển.


Lắp đặt thiết bị cơ khí trong hạ địa hạt dân cư ESH-R-1. Khoảng lùi của thiết
bị cơ khí trong Khu Vực Quy Hoạch phải đáp ứng các yêu cầu khoảng lùi
trong Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát Triển.

8.5.4. Cấp Giấy Phép ESP
Giám Đốc sẽ là thực thể ra quyết định ban đầu về đơn xin Giấy Phép ESP. Mặc dù
có điều trên, Hội Đồng Thành Phố sẽ là thực thể ra quyết định ban đầu về đơn nếu
đơn đó cần chứng nhận về báo cáo tác động môi sinh cho việc dọn dẹp môi sinh,
trừ khi dự án như đề xuất có bao gồm tất cả các biện pháp giảm thiểu được xác
định trong báo cáo tác động môi sinh là cần thiết cho dự án để giảm tác động của
dự án xuống mức bớt nghiêm trọng hơn. Giám Đốc hoặc Hội Đồng Thành Phố, nếu
thích hợp, có thể cấp Giấy Phép ESP theo các điều khoản của đoạn này.

8.5.5. Thủ Tục Làm Đơn và Điều Trần
Việc làm đơn xin Giấy Phép ESP phải tuân theo các thủ tục chung của Bộ Luật
Phân Khu thường áp dụng cho giấy phép phát triển liên quan đến đơn (không bao
gồm thủ tục quyết định và kháng cáo được nêu bên dưới), bao gồm việc nhận đơn,
xem xét đồng thời, xác định sự thiếu sót (bao gồm kháng cáo về điều đó), tu chính
hoặc rút đơn, xem xét môi trường, thông báo điều trần công cộng, yêu cầu thông
báo, chấp nhận, và lập hồ sơ.
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Một khảo sát thể hiện vị trí của bất động sản cần xin giấy phép;



Một kế hoạch phát triển địa điểm đề xuất, thể hiện vị trí và loại mục
đích sử dụng đất; các khu vực lát đường, chẳng hạn như đường lát,
đường vào gara, ngõ, điểm vào, và đường đi bộ; và chủ đề kiến trúc
và cảnh quan chung cho nhà ở;



Giấy Phép ESP, nếu được cấp, sẽ không phù hợp với Kế Hoạch
Tổng Thể Hiện Thực Tầm Nhìn San José 2040;



Giấy Phép ESP, nếu được cấp, sẽ không rõ ràng tuân theo các quy
định áp dụng của Chương 2: Các Tiêu Chuẩn Phân Khu và Phát
Triển;



Giấy Phép ESP, nếu được cấp, sẽ mâu thuẫn về cơ bản với hướng
dẫn của Chương 5, 6, và/hoặc 7 của Quy Hoạch Cụ Thể; và



Giấy Phép ESP, nếu được cấp, sẽ không phù hợp với luật áp dụng.

Quyết Định Giấy Phép ESP
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Thiết kế chi tiết các khu đất trống tư nhân chủ động và thụ động;



Thiết kế giản lược trung tâm giải trí;



Một bản đồ địa hình Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể và các bất động sản
lân cận;



Từ chối Giấy Phép ESP sau khi có một trong các kết luận ở trên;
hoặc



Biểu đồ thể hiện các phần cắt và trám hoạch định; và





Một bản đồ trình tự thi công.

Cấp Giấy Phép ESP dựa trên kế hoạch được người nộp đơn đề
xuất, và có thể quy định giấy phép hoặc phê chuẩn này phụ thuộc
vào điều kiện giới hạn trong các điều kiện cần thiết để phù hợp với
Kế Hoạch Tổng Thể, rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể, và tuân
thủ luật áp dụng.

Giám Đốc có thể yêu cầu thêm thông tin phù hợp và cần thiết để xác định liệu
đơn có rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ Thể không.

Đối với Giấy Phép ESP, Giám Đốc hoặc Hội Đồng Thành Phố, nếu thích hợp, có
thể:

Hành Động của Giám Đốc

Giám Đốc hoặc Hội Đồng Thành Phố, nếu áp dụng, phải gửi thư thông báo về
quyết định cho đơn xin Giấy Phép ESP tới người nộp đơn trong vòng ba (3) ngày
làm việc sau khi điều trần công cộng về đơn.

Sau khi kết luận đơn xin Giấy Phép ESP là đầy đủ chiếu theo đoạn này,
Giám Đốc phải xem xét đơn và phải tiến hành điều trần công cộng về đơn.

8.5.6. Điều Kiện Giấy Phép ESP

Kết Luận Giấy Phép ESP
Giám Đốc, hoặc Hội Đồng Thành Phố trong trường hợp Quy Hoạch Cụ Thể
này cần Hội Đồng Thành Phố xem xét ban đầu, và Hội Đồng Thành Phố khi
kháng cáo, phải phê chuẩn Giấy Phép ESP trừ khi, dựa trên toàn bộ hồ sơ,
có bất kỳ kết luận nào sau đây:

Trừ khi được sửa đổi ở đây, Giấy Phép ESP phải tuân theo thủ tục của Bộ Luật
Phân Khu thường áp dụng cho giấy phép phát triển liên quan đến (1) điều kiện giấy
phép, bao gồm việc không lắp đặt cải thiện công cộng, phát quang xây dựng, lắp
kính cửa sổ, bảo dưỡng và cảnh quan, giờ xây dựng, tái chế tại địa điểm, quản lý
nước mưa, và tu chính, và (2) điều chỉnh giấy phép.
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Trong trường hợp xem xét đồng thời, Giấy Phép ESP sẽ được xếp ngang
hàng với Giấy Phép Phát Triển Hoạch Định (PD). Giấy Phép ESP có yêu cầu
lệ phí tương tự như Giấy Phép PD. Ngoài ra, đơn xin Giấy Phép ESP phải
bao gồm các tư liệu sau đây, trừ khi được Giám Đốc miễn trên cơ sở phạm vi
đề nghị:
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Mặc dù có điều trên, các điều khoản sau đây sẽ quản lý các điều kiện Giấy Phép
ESP:

Các điều kiện áp đặt cho Giấy Phép ESP phải giới hạn ở các điều kiện cần
thiết để phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, rõ ràng tuân theo Quy Hoạch Cụ
Thể này, và tuân thủ luật áp dụng.
Thời Hạn Giấy Phép ESP
Giấy Phép ESP sẽ tự động hết hạn bốn mươi tám tháng sau ngày cấp Giấy
Phép ESP, hoặc trong thời hạn dài hơn như quy định trong giấy phép hoặc
luật tiểu bang, nếu trong khoảng thời gian này việc sử dụng địa điểm hoặc
xây dựng tòa nhà như đề xuất chưa bắt đầu, chiếu theo và phù hợp với các
điều khoản của Giấy Phép ESP, tùy theo các điều khoản của Bộ Luật Phân
Khu thường áp dụng cho điều chỉnh giấy phép phát triển liên quan đến gia
hạn.
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Mặc dù có điều trên, nếu vào bất cứ lúc nào sau ngày có hiệu lực, một hành
động ngoài khả năng kiểm soát của người nộp đơn, bao gồm kiện tụng hoặc
biến cố tự nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn ở động đất, lụt, lở đất, và
hỏa hoạn, xảy ra, thời gian tính vào thời hạn sẽ được miễn thời gian cần
thiết để người nộp đơn bắt đầu lại việc nộp đơn thích đáng xin giấy phép xây
dựng hoặc sử dụng giấy phép.

8.5.7. Mối Liên Hệ với các Phê Chuẩn Khác
Các Phê Chuẩn sau đây có thể được phê chuẩn và cấp trước khi cấp Giấy
Phép ESP hoặc đồng thời với quá trình cấp Giấy Phép ESP, tùy theo lựa
chọn của người nộp đơn xin dự án:


Bản Đồ Thăm Dò hoặc Cuối Cùng (bao gồm Bản Đồ Trao Quyền), và



Giấy Phép Phá Dỡ, Xúc Đất, Tiện Ích Tại Địa Điểm, và Ủi Đất Thô.

8.5.8. Kết Luận Tu Chính
Có thể cho phép tu chính một Giấy Phép ESP theo quyết định của Giám Đốc
hoặc Hội Đồng Thành Phố, nếu áp dụng, trừ khi có bất kỳ kết luận nào cần
từ chối.
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Trừ khi được sửa đổi ở đây, Giấy Phép ESP phải tuân theo thủ tục của Bộ Luật
Phân Khu thường áp dụng cho giấy phép phát triển liên quan đến kháng cáo, bao
gồm tính cách hợp lệ, rút, đình chỉ quyết định ban đầu, và thủ tục Hội Đồng Thành
Phố. Mặc dù có điều trên, các điều khoản sau đây sẽ quản lý kháng cáo Giấy Phép
ESP:
Hội Đồng Thành Phố sẽ là thực thể ra quyết định kháng cáo cho tất cả các kháng
cáo Giấy Phép ESP. Lục Sự Thành Phố sẽ lên lịch điều trần công cộng về kháng
cáo cho phiên điều trần sớm nhất với Hội Đồng Thành Phố không muộn hơn ba
mươi (30) ngày sau khi nhận được thông báo kháng cáo. Hội Đồng Thành Phố chỉ
được xem xét vấn đề được nêu trong thông báo kháng cáo và phải ra quyết định
không muộn hơn ba mươi (30) ngày sau phiên điều trần kháng cáo thứ nhất.

8.5.10. Thực Thi
Việc thực thi Giấy Phép ESP phải tuân theo thủ tục chung của Bộ Luật Phân Khu
thường áp dụng cho giấy phép phát triển liên quan đến thực thi, bao gồm sự tuân
thủ được yêu cầu, thông báo không tuân thủ, lệnh trình bày lý do, điều trần về lệnh
trình bày lý do, thu hồi, đình chỉ, hoặc sửa đổi, tác động thu hồi, thu hồi giấy phép
hoặc phê chuẩn do tư nhân khởi xướng, và đơn không còn hiệu lực.

8.6. Tu Chính Quy Hoạch Cụ Thể
Trước thời điểm 10 năm sau ngày hiệu lực của Dự Luật Tiên Khởi, các điều khoản
của Quy Hoạch Cụ Thể này chỉ có thể được đa số cử tri của Thành Phố San José
tham gia bỏ phiếu tu chính trong một cuộc bầu cử được tổ chức theo luật tiểu bang.
Bất kỳ tu chính nào của Quy Hoạch Cụ Thể này được yêu cầu vào hoặc sau thời
điểm 10 năm sau ngày hiệu lực của Dự Luật Tiên Khởi có thể được ban hành mà
không cần đa số cử tri của Thành Phố San José bỏ phiếu, tùy theo thủ tục do luật
áp dụng quy định.
Những ngày này sẽ được miễn trong một giai đoạn bằng giai đoạn mà kiện tụng
hay vụ kiện tương tự gây khó khăn cho việc thông qua Quy Hoạch Cụ Thể được
nộp và còn hiệu lực.

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Giới Hạn về Điều Kiện

8.5.9. Kháng Cáo
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8.7. Thực Thi Quy Hoạch Cụ Thể

8.8. Mối Liên Hệ với Bộ Luật Thành Phố
8.8.1. Bộ Luật Phân Khu

G-152

Phát triển trong Khu Vực Quy Hoạch phải phụ thuộc Quy Hoạch Cụ Thể
theo Chương 8: Triển Khai, Điều Hành & Tài Chánh. Nếu có bất kỳ mâu
thuẫn hoặc không đồng nhất nào giữa các quy định của Quy Hoạch Cụ Thể
với các quy định của Bộ Luật Phân Khu San José hoặc quy định, quy tắc
lập pháp Thành Phố áp dụng khác, hoặc chính sách chính thức triển khai
Bộ Luật Phân Khu, như hiện tại hoặc có thể được tu chính (gọi chung là
“Quy Định Phân Khu Thành Phố”), các điều khoản của Quy Hoạch Cụ Thể
sẽ được ưu tiên, kiểm soát, và quản lý trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể.
Bất kỳ hoạt động nào được Quy Định Phân Khu Thành Phố quản lý nhưng
không nói đến trong Quy Hoạch Cụ Thể sẽ phụ thuộc Quy Định Phân Khu
Thành Phố, trừ khi việc áp dụng Quy Định Phân Khu Thành Phố này sẽ
không phù hợp với chính sách, mục đích, hoặc mục tiêu của Quy Hoạch Cụ
Thể. Trong trường hợp bất kỳ Quy Định Phân Khu Thành Phố nào sẽ gây
trở ngại cho chính sách, mục đích, hoặc mục tiêu của Quy Hoạch Cụ Thể,
thì Quy Định Phân Khu Thành Phố này sẽ không áp dụng trong Khu Vực
Quy Hoạch.

8.8.2. Bộ Luật Xây Dựng
Phát triển bên trong Khu Vực Quy Hoạch phải tuân thủ các bộ luật và tiêu
chuẩn xây dựng địa phương, tiểu bang và liên bang đang có hiệu lực tại
thời điểm nộp (các) đơn áp dụng.

8.9. Quy Hoạch Xây Dựng
8.9.1. Chia Giai Đoạn
Quy Hoạch Cụ Thể có thể được triển khai theo thời gian và bằng phương
pháp chia giai đoạn. Trừ khi được mô tả trong đoạn này, tất cả hoặc bất kỳ
phần nào của hạ tầng cơ sở hiện có được cho phép giữ lại tại chỗ và tiếp
tục sử dụng trong khi phát triển được cho phép theo Quy Hoạch Cụ Thể
được xây dựng.

Chuỗi xây dựng dự kiến trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể được thể hiện trong
Hình 3-9: Quy Hoạch Chia Giai Đoạn Chi Tiết. Chuỗi này có thể thay đổi. Người
nộp đơn xin dự án sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hạ tầng cơ sở, bao gồm cả
đường tư nhân và công cộng, trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể. Khi mỗi giai
đoạn dự án với hạ tầng cơ sở công cộng được xây dựng, hạ tầng cơ sở công
cộng được xây dựng sẽ dành cho Thành Phố San José.

8.10. Cấp Vốn Xây Dựng và Bảo Trì Cải Tiến
Triển khai Quy Hoạch Cụ Thể đòi hỏi người nộp đơn Quy Hoạch Cụ Thể, chủ sở
hữu bất động sản hoặc người được chỉ định của họ đảm bảo rằng tất cả các hạ
tầng cơ sở, cơ sở, và cải tiến trong và ngoài địa điểm theo yêu cầu của Quy
Hoạch Cụ Thể này được lắp đặt, xây dựng, và hoàn thiện trước hoặc đồng thời
với nhu cầu.
Cải tiến dự kiến cho Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể có thể bao gồm các yếu tố cho
công chúng sử dụng, cũng như cho chủ sở hữu bất động sản và khách của họ sử
dụng độc quyền. Sau khi được xây dựng, sẽ cần có bảo trì cải tiến dài hạn, và bên
chịu trách nhiệm bảo trì các cải tiến này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc chúng
dành cho công chúng sử dụng hay thuộc sở hữu tư nhân trong Khu Vực Quy
Hoạch Cụ Thể.

8.10.1. Địa Hạt Thuế Hiện Có
Khu Vực Quy Hoạch nằm trong tối thiểu một địa hạt thuế hiện có được thiết lập để
tài trợ cho hạ tầng cơ sở và/hoặc dịch vụ có lợi cho khu vực Evergreen. Phát triển
trong Khu Vực Quy Hoạch sẽ phải chịu trả thuế hiện có theo đúng luật áp dụng.
Các địa hạt thuế mới có thể được thiết lập để xây dựng và/hoặc bảo trì cải tiến
công cộng để phục vụ Khu Vực Quy Hoạch, theo đúng luật áp dụng, nhưng hiện
không dự kiến rằng loại hình cấp vốn này sẽ được sử dụng trong Khu Vực Quy
Hoạch.
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Thành Phố sẽ thực thi các điều khoản của Quy Hoạch Cụ Thể này theo
cùng cách mà Thành Phố thực thi các điều khoản của Bộ Luật Phân Khu.

Nếu Quy Hoạch Cụ Thể được triển khai theo thời gian thì bất kỳ địa điểm chưa
phát triển nào cho (các) giai đoạn tương lai phải có các điều khoản về an ninh và
bảo trì bất kỳ đất chưa phát triển nào để phát triển xây dựng trong tương lai.
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8.10.2. Lệ Phí Tác Động Phát Triển, Thuế, và Phí Hồ Sơ

8.10.3. Tài Chánh Tư Nhân
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Dự kiến rằng phát triển tất cả các cải thiện công cộng và tư nhân trong và cần
để phục vụ Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể sẽ được cấp vốn bởi nhà phát triển.
Bảo trì các cải thiện công cộng được chấp nhận cống hiến sẽ được tài trợ bởi
cơ quan công cộng hoặc dịch vụ tiện ích áp dụng. Bảo trì các cải thiện tư
nhân, khu vực chung trong Khu Vực Quy Hoạch Cụ Thể (bao gồm đường tư
nhân, trung tâm giải trí, và khu đất trống thụ động và chủ động) sẽ được tài
trợ qua tối thiểu một hiệp hội chủ sở hữu nhà (HOA) và, nếu nhà cho thuê
được phát triển trong hạ địa hạt phân khu ESH-R-M, tài trợ từ chủ sở hữu bất
động sản cho thuê. HOA và vai trò của họ được mô tả trong Đoạn 8.11.

8-8 | QUY HOẠCH CỤ THỂ NHÀ CAO NIÊN EVERGREEN
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Thành Phố yêu cầu trả lệ phí tác động phát triển và các loại thuế nhất định để
cấp vốn cho cải tiến công cộng. Thành Phố yêu cầu trả phí hồ sơ để bù đắp
chi phí xử lý đơn phát triển. Nhà phát triển Khu Vực Quy Hoạch sẽ trả lệ phí
tác động phát triển, thuế, và phí hồ sơ áp dụng của Thành Phố. Ngoài các
khoản phí này, sẽ có lệ phí lưu lượng và kết nối từ nhà cung cấp nước và
cống.
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8.11. Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà

Tài liệu HOA sẽ bao gồm các quy ước, điều kiện và hạn chế ("CC&R's) nói
đến việc quản lý và bảo trì cộng đồng bao gồm thực thi quy định giới hạn
tuổi người ở, quy định bảo trì, nghĩa vụ với bất động sản tư nhân, và các quy
ước và hạn chế thường có trong các cộng đồng dân cư tư nhân.

G-154

Tài liệu HOA cũng sẽ bao gồm ngân sách vận hành và dự trữ theo quy định
của BRE cho công tác điều hành và bảo trì các cải thiện khu vực chung và
các nghĩa vụ khác. Ngân sách này sẽ xác định mức thuế mà cư dân phải trả
cho HOA để điều hành và bảo trì dự án. Tài liệu HOA sẽ được xem xét và
phê chuẩn bởi BRE trước khi bán đơn vị để bán đầu tiên trong Khu Vực Quy
Hoạch. BRE sẽ yêu cầu nhà phát triển đảm bảo hoàn thiện tất cả các cơ sở
tư nhân sẽ được nhà phát triển dự án xây dựng trong dự án, bất kể bằng
cách hoàn thành xây dựng trước khi bán nhà ở hoặc cung cấp một trái phiếu
bảo đảm hoặc dạng bảo đảm tài chính khác được BRE phê chuẩn để đảm
bảo hoàn thành sau khi bán nhà ở.

8.12. Tính Cách Tách Biệt
Nếu có bất cứ đoạn, tiểu đoạn, câu, điều khoản, cụm, mục, hoặc một phần của Quy
Hoạch Cụ Thể này bị xem là vô hiệu hoặc vi hiến do phán quyết cuối cùng của một
tòa án có đầy đủ phạm vi quyền hạn, thì quyết định đó không ảnh hưởng đến hiệu
lực của những phần còn lại của Quy Hoạch Cụ Thể này. Quy Hoạch Cụ Thể, và
mỗi đoạn, tiểu đoạn, câu, điều khoản, cụm, mục, hoặc một phần trong đó, có thể đã
được phê chuẩn hoặc thông qua, bất kể là bất kỳ một hoặc nhiều đoạn, tiểu đoạn,
câu, điều khoản, cụm, mục, hoặc một phần nào đó bị kết luận là vô hiệu. Nếu bất
kỳ điều khoản nào của Quy Hoạch Cụ Thể này bị xem là vô hiệu khi áp dụng cho
bất kỳ người hay hoàn cảnh nào, thì tình trạng vô hiệu đó không ảnh hưởng đến
việc áp dụng Quy Hoạch Cụ Thể này và vẫn có hiệu lực ngay cả khi không áp dụng
các điều khoản vô hiệu đó.

Trách nhiệm của HOA thường sẽ bao gồm:


Sở hữu và bảo trì các cơ sở thuộc sở hữu chung bao gồm tường
vành đai, hàng rào và cổng, cảnh quan khu vực chung và khu đất
trống, trung tâm giải trí, đường phố và vỉa hè tư nhân, cơ sở cống vệ
sinh tư nhân, cơ sở thoát nước phòng bão tư nhân và các công trình
kiến trúc, cơ sở, và cải thiện thuộc sở hữu tư nhân hoặc chung khác.



Trong hạ địa hạt ESH-R-1, bảo trì tất cả các sân trước và sân phụ
thuộc sở hữu tư nhân không có hàng rào trên lô đất bao quanh.
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Tối thiểu một Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà ("HOA") sẽ được nhà phát triển dự
án thành lập theo ủy quyền và quy định của Cục Địa Ốc California ("BRE”).

Như đã nói ở trên, nếu các đơn vị giá phải chăng được để cho thuê thay vì đem
bán, thì chủ sở hữu các đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm tài trợ công tác bảo trì tất
cả các cơ sở khu vực chung áp dụng.
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Mặt Cắt Ngang Đường

Phụ Lục A

A | CÁC MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG BỘ

Trang này được để trống có chủ đích.
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CÁC MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG BỘ | A
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Các Đặc Trưng Thiết Kế Môi Trường
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Chất Lượng Không Khí
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1.

Phải tưới nước cho tất cả những bề mặt lộ ra (chẳng hạn khu vực đỗ xe, khu vực làm sân khấu, cọc đất, khu vực được san gạt, và đường vào chưa được lát)
hai lần một ngày.

2.

Phải che chắn tất cả những xe tải lớn vận chuyển đất, cát, hoặc những vật liệu bở dời khác khỏi công trường.

3.

Phải dọn tất cả bùn hoặc bụi bẩn nhìn thấy rơi vãi trên đường công cộng bằng máy quét đường chân không phun ẩm ít nhất một lần một ngày. Không được
dùng phương pháp quét phun khô.

4.

Hạn chế tốc độ của mọi phương tiện di chuyển trên đường chưa lát mặt tối đa 15 dặm/giờ.

5.

Mọi đường phố, đường xe chạy, và lề đường sẽ được lát phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Phải đặt các tấm xây dựng càng sớm càng tốt sau khi san
gạt trừ khi để gieo hạt hoặc sử dụng chất dính dạng đất sét.

6.

Phải giảm thiểu số lần chạy không bằng cách tắt thiết bị khi không sử dụng hoặc giảm thời gian chạy không tối đa xuống 5 phút. Phải cung cấp biển chỉ dẫn cho
công nhân xây cất ở tất cả các cổng vào.

7.

Mọi thiết bị xây cất phải được bảo trì và điều chỉnh phù hợp theo chỉ dẫn kỹ thuật của hãng sản xuất. Mọi thiết bị phải được thợ máy có chứng nhận kiểm tra và
được xác nhận là sẽ hoạt động trong kiều kiện phù hợp trước khi vận hành.

8.

Phải đặt biển báo kèm số điện thoại và người liên hệ sao cho mọi người có thể nhìn thấy tại Thành Phố San José liên quan đến khiếu nại về bụi. Người này
phải trả lời và có hành động khắc phục trong vòng 48 giờ. Số điện thoại của Ban Quản Lý Chất Lượng Không Khí tại Vùng Vịnh (“BAAQMD”) cũng phải được
công khai để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

EDF AIR-2 Tối Thiểu Hóa Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất: San Lấp: Trong quá trình thực hiện các hoạt động san gạt ở phía nam của Đường Fowler, các thiết bị xây
cất sẽ bao gồm các đặc điểm thiết kế sau:

▪
▪

Thời gian chạy không thiết bị chỉ được giới hạn trong 2 phút;
Tất cả các thiết bị xây cất chạy trên đường khúc khuỷu, ngoại trừ xe tải chở nước, phải có ít nhất một động cơ Bậc 3 và có Chiến Lược Kiểm Soát Phát Thải
Dầu Diesel Được Kiểm Chứng (VDECS) Cấp 3.

EDF AIR-3 Tối Thiểu Hóa Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất: San Lấp và Thi Công Xây Cất: Trong quá trình thực hiện các hoạt động san gạt ở phía bắc Đường Fowler
và xây cất dự án, các thiết bị xây cất phải bao gồm các đặc điểm thiết kế sau:

▪

Thời gian chạy không thiết bị chỉ được giới hạn trong 2 phút;
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Kiểm Soát Bụi EDF AIR-1: Bắt buộc phải thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất để kiểm soát bụi đối với tất cả các hoạt động xây cất. Những biện pháp này sẽ giảm sự
phát thải bụi chủ yếu trong quá trình vận chuyển đất, san gạt và các hoạt động phá hủy, cũng như trong quá trình di chuyển thiết bị và phương tiện trên các mặt bằng chưa
được lát trong Khu Vực Kế Hoạch:
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▪

Các thiết bị xây cất chạy trên đường khúc khuỷu, ngoại trừ xe tải chở nước, phải có ít nhất các động cơ Bậc 2 và có VDECS Cấp 3.

Tài Nguyên Sinh Học

EDF BIO-2 Chim Làm Tổ và Chim Ăn Thịt – Khảo Sát Trước Khi Xây Cất: Nếu dự kiến chặt bỏ cây cối, phân loại, hoặc xây cất trong mùa chim sinh sản (tức là từ ngày
1 tháng Hai đến ngày 31 tháng Tám), nhà sinh vật học có trình độ sẽ tiến hành khảo sát trước khi xây cất phần địa điểm dự kiến thực hiện các hoạt động này và trong
phạm vi 250 feet tính từ phần địa điểm đó, ở những khu vực có thể đến được, để tìm các tổ chim săn mồi và chim di cư đang trú ngụ trong vòng 14 ngày kể từ khi bắt đầu
các hoạt động này. Nếu các hoạt động này được thực hiện theo giai đoạn, thì cần tiến hành các cuộc khảo sát trước khi xây cất riêng rẽ cho từng giai đoạn. Nếu dự kiến
thực hiện các hoạt động như vậy ngoài mùa chim sinh sản, thì không cần khảo sát trước khi xây cất để tìm chim làm tổ và chim ăn thịt.
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EDF BIO-3 Chim Làm Tổ và Chim Ăn Thịt – Thiết Lập Vùng Đệm: Nếu phát hiện thấy chim ăn thịt làm tổ hoặc chim di cư khác trên hoặc gần địa điểm xây cất trong quá
trình khảo sát, thì phải thiết lập vùng đệm ngoài phạm vi xây cất phù hợp xung quanh tất cả các tổ có chim đang trú ngụ. Kích thước chính xác của vùng đệm, thường lên
đến 250 feet, sẽ do một nhà sinh vật học có trình độ xác định tại thời điểm đó và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, chủng loài, địa hình, đường nhìn tới khu
vực xây cất và loại hoạt động có thể xảy ra trong vùng lân cận tổ chim. Vùng đệm sẽ được bao bọc bằng hàng rào tạm thời, thiết bị và nhân sự xây cất không được phép
vào khu vực rào kín. Các vùng đệm sẽ giữ nguyên vị trí trong suốt mùa chim sinh sản hoặc cho đến khi được nhà sinh vật học có trình độ xác nhận rằng tất cả chim non
đều đã đủ lông đủ cánh và độc lập với chim bố mẹ.
EDF BIO-4 Cú Đào Hang Miền Tây - Giám Sát: Phải tiến hành giám sát trước khi xây cất, theo các yêu cầu hiện hành của Bộ Luật Thành Phố San José để xác định xem
cú đào hang đang sử dụng địa điểm xây cất này chủ yếu là để làm nơi cư trú qua mùa đông hay chúng đang sinh sản trên địa điểm này.
EDF BIO-5 Khảo Sát Lửng Mỹ: Phải tiến hành khảo sát trước khi xây cất để xác định xem có lửng trong khu vực thực hiện các hoạt động phát triển được đề xuất hay không.
Các cuộc khảo sát này có thể được thực hiện đồng thời với các cuộc khảo sát trước khi xây cất đối với cú đào hang, nếu cần, để tuân thủ các yêu cầu hiện hành Bộ Luật
Thành Phố San José. Nếu xác định có hang lửng khi thực hiện khảo sát trước khi xây cất trong phạm vi hoặc ngay gần liền kề với đường bao xây cất, thì phải thiết lập vùng
đệm ngoài phạm vi xây cất lên đến 300 feet theo chỉ định của nhà sinh vật học có trình độ xung quanh hang lửng. Vì lửng có thói quen sử dụng nhiều hang theo kiểu ma trận
hang để sinh sản, nên nếu thấy lửng, thì giám sát viên sinh vật phải có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động xây cất trong giai đoạn đang thực hiện để
đảm bảo vùng đệm đủ rộng để tránh tác động trực tiếp đến các hang lửng riêng lẻ hoặc khiến lửng bỏ hang. Giám sát viên này sẽ cần phải ở hiện trường cho đến khi nhà sinh
vật học có trình độ xác định rằng lửng con đang ở độ tuổi tự lập và các hoạt động xây cất sẽ không gây hại cho bất kỳ con lửng nào. Sau khi nhà sinh vật học có trình độ đã xác
định rằng các con lửng đã rời khỏi địa điểm xây cất, thì có thể đánh sập hoặc đào hang lửng, và có thể bắt đầu tiếp tục động thổ. Nếu các hoạt động phát triển được thực hiện
theo từng giai đoạn, thì phải thực hiện khảo sát trước khi xây cất đối với từng giai đoạn và bao gồm cả khu vực sẽ được phát triển trong giai đoạn đó.
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EDF BIO-1 Chim Làm Tổ và Chim Ăn Thịt: Trong phạm vi tối đa có thể thực hiện, cây cối được dự kiến chặt bỏ sẽ được chặt bỏ trong mùa chim không sinh sản (từ ngày
1 tháng Chín đến hết ngày 31 tháng Một).
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EDF BIO-6 Hàng Rào Xây Cất Xung Quanh Khoảng Lùi Ven Sông: Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động san gạt hay xây cất nào trong phạm vi 25 feet tính từ tuyến lùi
ven sông Fowler Creek, phải lắp đặt rào xây cất tạm thời dọc theo phần tuyến lùi ven sông Fowler Creek gần nhất với nơi diễn ra việc san gạt hoặc xây cất.

EDF BIO-8 Tránh Các Vùng Nước thuộc Phạm Vi Quyền Hạn: Nếu Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ nhận diện các Vùng Nước của Hoa Kỳ, thì dự án sẽ được bố trí địa
điểm sao cho tránh được các tác động đối với các Vùng Nước của Hoa Kỳ hết mức có thể. Nếu không thể tránh được các Vùng Nước của Hoa Kỳ, thì người nộp đơn thực
hiện dự án phải tuân theo các yêu cầu giảm thiểu mà Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ có thể đưa ra.
EDF BIO-9 Tạo Ra Vùng Đầm Lầy: Trong trường hợp dự án tác động đến vùng đầm lầy hoặc các vùng nước khác thuộc phạm vi quyền hạn của Ban Kiểm Soát Chất
Lượng Nước Khu Vực (RWQCB) thì ngoài việc chi trả bất kỳ khoản phí hiện hành nào đối với vùng đầm lầy, tối thiểu, người nộp đơn thực hiện dự án phải chỉ định một vị trí
trong các khu vực đề xuất làm không gian trống và sẽ cung cấp các vùng đầm lầy thay thế với tỷ lệ tạo mới/mất đi tối thiểu là 1:1 căn cứ theo diện tích tác động. Phải lập kế
hoạch phục hồi với mục đích tạo ra, phục hồi và/hoặc cải thiện môi trường sống trên vùng đầm lầy có các chức năng sinh cảnh và đem lại các giá trị lớn hơn hoặc bằng với
các khu vực hiện có trong vùng tác động. Kế hoạch phục hồi bao gồm:
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Vị trí diễn ra tất cả các hoạt động cải thiện và/hoặc phục hồi;



Bằng chứng về trữ lượng nguồn nước phù hợp để hỗ trợ bất kỳ môi trường sống nào được tạo ra;



Quy chuẩn trồng cây;



Yêu cầu về bảo trì và quản lý khai trường;



Yêu cầu về giám sát;



Quy trình quản lý thích ứng; và



Cơ chế tài trợ dài hạn để quản lý khai trường vĩnh viễn.

Thời gian giám sát tối thiểu phải là năm năm để đảm bảo rằng các tiêu chí thành công đều đạt được.



Ngoài ra, người nộp đơn thực hiện dự án phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành do Ban Kiểm Soát Chất Lượng Nước Khu Vực (RWQCB) đưa ra đối với
những tác động cho các vùng đầm lầy hoặc các vùng nước khác thuộc phạm vi quyền hạn của RWQCB.

EDF BIO-10 Phục Hồi Đất ở Bể Lắng Cặn: Phải dùng các bể lắng cặn để gieo hỗn hợp hạt giống bản địa để ngăn ngừa xói mòn đất.
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EDF BIO-7 Bản Vẽ Vùng Đầm Lầy: Phải hoàn thiện bản vẽ chính thức về vùng đầm lầy theo quy định của luật liên bang và phân tích các vùng nước của Hoa Kỳ và phải
để Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ xác minh nhằm xác định phạm vi vùng nước thuộc phạm vi quyền hạn trong Khu Vực Kế Hoạch.
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EDF BIO-11 Giấy Phép Trồng và Thay Thế Cây: Thành Phố yêu cầu thay thế các cây bị chặt bỏ theo các tỷ lệ sau:
Tỷ Lệ Thay Thế/Chặt Bỏ Cây
Loại Cây cần Chặt Bỏ
Bản Địa

Phi Bản Địa

Vườn Cây Ăn Trái

Kích Thước Tối Thiểu của
Cây Thay Thế

≥ 18”

5:1

4:1

3:1

Hộp 24”

≥ 12” nhưng < 18”

3:1

2:1

Không Có

Hộp 24”

< 12”

1:1

1:1

Không Có

Thùng chứa 15 ga-lông

Lưu ý:
Không được chặt bỏ các cây có đường kính lớn hơn 18” trừ khi đã được phê duyệt Giấy Cho Phép Chặt Cây, hoặc giấy phép
tương đương để chặt bỏ các cây đó.
x:x = tỷ lệ thay thế/chặt bỏ một cây

G-181

Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do chặt cây đề xuất sẽ đảm bảo rằng dự án có ít tác động lớn đến rừng đô thị hơn. Như vậy, phải trồng tối thiểu 199 cây để giảm thiểu
thiệt hại do chặt bỏ 80 cây; tham khảo Số Lượng Cây Thay Thế Dự Kiến bên dưới. Phải xác định các loài cây thay thế theo sự tư vấn của Chuyên Gia Trồng Cây Thành
Phố và của Giám Đốc Sở Quy Hoạch, Xây Dụng và Thi Hành Bộ Luật.
Số Lượng Cây Thay Thế Dự Kiến
Đường Kính của
Cây cần Chặt Bỏ

Loại Cây cần Chặt Bỏ

Số Cây Thay Thế Yêu Cầu

Bản Địa

Phi Bản Địa

Vườn Cây Ăn Trái

≥ 18”

40

48

63

151

≥ 12” nhưng < 18”

21

18

Không Có

39

< 12”

6

3

Không Có

9

Tổng Cộng
Tất cả các cây thay thế sẽ được đặt tại hiện trường.
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Đường Kính của Cây cần
Chặt Bỏ
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EDF BIO 12 Bảo Tồn Cây: Đối với các cây được bảo tồn trong phạm vi Khu Vực Kế Hoạch, phải lập một kế hoạch bảo tồn cây cho dự án mà tuân thủ các yêu cầu hiện
hành trong sắc lệnh về việc trồng cây của Thành Phố và quy trình Cho Phép Chặt Cây.

G-182

EDF CUL-1 Phát Hiện Tài Nguyên Văn Hoá Chưa Xác Định: Trước khi cấp giấy phép san gạt, hoặc bất kỳ giấy phép nào cho phép động thổ, người nộp đơn thực hiện
dự án, với sự chấp nhận của Giám Đốc Quy Hoạch, Xây Dựng, và Thi Hành Bộ Luật, sẽ phải chứng minh được rằng đã giữ chân được nhà khảo cổ có trình độ (nhà khảo
cổ đáp ứng được các Tiêu Chuẩn về Trình Độ Chuyên Môn của Bộ Trưởng Nội Vụ trong lĩnh vực khảo cổ học thời tiền sử hoặc lịch sử, nếu thích hợp) trong quá trình quét
dọn, đào hoặc bất kỳ hoạt động san gạt quy mô lớn nào. Nếu trong quá trình diễn ra các hoạt động san gạt và xây cất, có tìm thấy bất kỳ di vật tiền sử hoặc di tích lịch sử
nào, di hài con người hoặc các chỉ dẫn khác về tài nguyên khảo cổ, thì nhà khảo cổ sẽ phải ngừng tất cả các hoạt động xây cất trong phạm vi 50 feet và thông báo ngay
cho Thành Phố. Nhà khảo cổ có trình độ phải kiểm tra các phát hiện này trong vòng 24 giờ kể từ khi khám phá ra. Nếu tài nguyên được xác định là nguồn tài nguyên văn
hoá khảo cổ hay của bộ tộc độc nhất và không thể tránh được, thì nhà khảo cổ, theo tư vấn của những người đại diện của Thành Phố và người Mỹ Bản Địa, sẽ phải chuẩn
bị một kế hoạch xử lý để xác định, ghi chép, báo cáo, đánh giá và thu hồi tài nguyên, nếu thích hợp, tuân thủ các yêu cầu đối với các kế hoạch như vậy trong Đạo Luật
Chất Lượng Môi Trường của California. Người nộp đơn thực hiện dự án phải thực hiện kế hoạch xử lý này. Không được bắt đầu xây cất lại trong phạm vi tìm kiếm cho đến
khi kế hoạch xử lý được thực hiện. Có thể tiếp tục công việc trên các phần khác trong Khu Vực Kế Hoạch ngoài vùng đệm, trong khi các biện pháp tránh các nguồn tài
nguyên khảo cổ độc nhất đang được tiến hành.
EDF CUL-2 Tài Nguyên Cổ Sinh Vật Học Chưa Xác Định: Trước khi cấp giấy phép san gạt, hoặc bất kỳ giấy phép nào cho phép động thổ, người nộp đơn thực hiện dự
án, với sự chấp nhận của Giám Đốc Quy Hoạch, Xây Dựng, và Thi Hành Bộ Luật, sẽ phải chứng minh được rằng đã giữ chân được nhà khảo cổ có trình độ trong quá trình
quét dọn, đào bới hoặc bất kỳ hoạt động san gạt quy mô lớn nào. Trong trường hợp phát hiện hóa thạch hoặc các mỏ nhiên liệu hoá thạch trong quá trình xây cất, thì các
công việc đào bới trong phạm vi 50 feet sẽ được tạm dừng hoặc chuyển hướng. Nhà cổ sinh vật học phải ghi chép điều khám phá được nếu cần theo các tiêu chuẩn học
thuật được chấp nhận rộng rãi, đánh giá tài nguyên tiềm năng và đánh giá tầm quan trọng của khám phá theo các hướng dẫn CEQA hiện hành. Nhà cổ sinh vật học phải
thông báo cho các cơ quan thích hợp để xác định các thủ tục cần thực hiện trước khi việc xây cất được phép tiếp tục tại vị trí tìm kiếm. Sau khi tham khảo ý kiến của nhà cổ
sinh vật học và người nộp đơn thực hiện dự án, nếu nhân viên Thành Phố xác định rằng không thể né tránh được, thì nhà cổ sinh vật học sẽ phải chuẩn bị một kế hoạch
đào bới và cứu hộ tài nguyên để giảm tác động của dự án lên những phẩm chất làm cho tài nguyên trở nên quan trọng. Kế hoạch phải được trình lên Thành Phố để xem
xét và phê duyệt và người nộp đơn thực hiện dự án phải thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
EDF CUL-3 Di Hài Người Vô Danh: Trước khi cấp bất kỳ giấy phép san gạt hoặc bất kỳ giấy phép nào cho phép động thổ, người nộp đơn thực hiện dự án, với sự chấp
nhận của Giám Đốc Quy Hoạch, Xây Dựng, và Thi Hành Bộ Luật, sẽ phải chứng minh được rằng mình có ghi lưu ý về việc phát hiện di hài con người, theo luật được áp
dụng rộng rãi, và các hướng dẫn của CEQA, vào bất kì kế hoạch san gạt nào. Nếu phát hiện di hài con người, thì phải tuân thủ tất cả các luật được áp dụng rộng rãi và các
hướng dẫn của CEQA.
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Tài Nguyên Văn Hóa
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Nếu chuyên viên giảo nghiệm tử thi của quận xác định rằng bất kỳ di hài nào phát hiện ra là của người Mỹ Bản Địa, thì người nộp đơn thực hiện dự án phải tuân theo tất cả
các chính sách, sắc lệnh hoặc luật bắt buộc.

EDF GEO-1 Vùng Loại Trừ: Người nộp đơn thực hiện dự án phải tuân theo các quy định hiện hành của Thành Phố liên quan đến việc xử lý hết mối nguy về địa chất (ví dụ
như nộp mẫu đơn bắt buộc, thực hiện các cuộc điều tra địa chất ở mức thiết kế theo yêu cầu, và tuân thủ tất cả các điều kiện).
EDF GEO-2 Điều Tra và Báo Cáo Địa Kỹ Thuật Cấp Thiết Kế: Người nộp đơn thực hiện dự án phải yêu cầu một kỹ sư địa kỹ thuật đã đăng ký tiến hành điều tra địa kỹ
thuật ở mức thiết kế và lập một báo cáo bao gồm bản mô tả các điều kiện địa chất tại hiện trường và đánh giá các mối nguy về địa chấn tại từng hiện trường bao gồm phần
đánh giá các khu vực tích tụ lở tích, khả năng lung lay dốc cục bộ, phạm vi ngang và chiều sâu của phần đắp hoặc tàn tích, nếu có, trong các khu vực sẽ được phát triển có
các cấu trúc có thể sinh sống được. Báo cáo cũng sẽ gồm các khuyến nghị về xây cất và thiết kế sao cho tất cả các cấu trúc có thể sinh sống đượctuân thủ tất cả các bộ
luật của tiểu bang và địa phương hiện hành liên quan đến tính toàn vẹn về kết cấu, bao gồm việc xác định các khu vực cần đào bới san lấp, các yêu cầu đối với nền móng,
và các giải pháp kỹ thuật để tránh xói mòn dốc. Báo cáo sẽ được trình lên Thành Phố để xem xét và chấp thuận và người đề xuất dự án phải tuân thủ tất cả các khuyến
nghị trong báo cáo đã được phê duyệt.

G-183

EDF GEO-3 Đào và Khoan trong Khu Vực Phủ Lấp: Nếu phải tuân theo yêu cầu trong các quy định của Thành Phố, thì cần thực hiện thăm dò thêm, chẳng hạn như thực
hiện đào bới hoặc khoan nông thêm, để xác định rõ hơn phạm vi ngang và chiều sâu của phần đắp hoặc tàn tích có thể có trong khu vực này. Sau khi đã xác định được
phạm vi ngang của phần đắp hiện có, bất kỳ phần đắp nào chưa được ghi chép nằm trong các khu vực phát triển trong tương lai sẽ được đào thêm và đầm lại miễn sao
nguyên liệu đắp phù hợp cho việc tái sử dụng.
EDF GEO-4 Hệ Thống Nền Móng: Bê tông đổ sàn phải có đủ lực gia cố và được trợ lực trên lớp đất đắp không trương nở; nền móng phải mở rộng xuống dưới vùng có
dao động đổi độ ẩm theo mùa. Nếu các cấu trúc nằm trên lớp đất trương nở, thì tất cả các hệ thống nền móng phải có khả năng chịu được hoặc chống lại bất kỳ chuyển
động của đất nào có thể gây tổn hại. Ngoài ra, những biến đổi độ ẩm phải được giới hạn trong các lớp đất bề mặt bằng cách sử dụng hệ thống thoát nước ra khỏi các tòa
nhà cũng như hạn chế tưới nước khu đất.

Thủy Văn và Chất Lượng Nước
EDF HWQ-1 Xử Lý Sinh Học và Cảnh Quan: Dự án phát triển trong tương lai trong phạm vi Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ triển khai bổ sung các khu vực xử lý sinh học
và các khu vực cảnh quan liền kề với lối đi bộ và các công trình cải tiến không thấm nước dành cho người đi bộ.
EDF HWQ-2 Bảo Trì các Thiết Bị Lọc Nước Mưa: Chủ nhân bất động sản hoặc Hiệp Hội Chủ Nhà (HOA), nếu thích hợp, sẽ ký hợp đồng với Thành Phố San José để bảo
trì các thiết bị lọc nước mưa bắt buộc phải lắp đặt trên dự án phát triển trong phạm vi Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể thông qua Giấy Phép Xả Thải Nước Mưa của Thành Phố
San José cũng như tất cả các tu chính án hoặc điều chỉnh. Hợp đồng phải quy định rằng một số hoạt động bảo trì định kỳ nhất định,
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bao gồm việc vệ sinh bồn thu nước và quét vỉa hè, phải do chủ nhân bất động sản hoặc HOA thực hiện, và nếu có thể, phải nêu rõ các yêu cầu về báo cáo hoạt động bảo
trì thiết bị. Hợp đồng cũng phải nêu rõ các yêu cầu về kiểm tra định kỳ, các giấy phép và thanh toán các loại phí. Hợp đồng phải được lưu hồ sơ trước khi phát bất kỳ giấy
phép cư trú nào.

G-184

Chất Độc Hại và Vật Liệu Độc Hại
EDF HAZ-1 Kế Hoạch Quản Lý Đất: Trước khi cấp giấy phép san gạt, người nộp đơn thực hiện dự án phải lập Kế Hoạch Quản Lý Đất cho mọi hoạt động phát triển trong
tương lai để đảm bảo rằng đất đào được lấy mẫu và xử lý/thải bỏ đúng cách, và vật liệu đắp đầu vào được kiểm tra/phân tích trước khi sử dụng trên bất động sản.
EDF HAZ-2 Tân Trang hoặc Phá Hủy Công Trình Hiện Có: Trước khi tiến hành các hoạt động tân trang hoặc phá hủy mà có thể làm xáo trộn amiăng, hoặc bề mặt sơn,
người nộp đơn thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ thông lệ quản lý tốt nhất nhằm quản lý và giảm bớt vật liệu có chứa amiăng, và tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện
hành liên quan đến việc xử lý và thải bỏ sơn chứa chì.
EDF HAZ-3 Bỏ Giếng phục vụ Nông Nghiệp: Trước mỗi giai đoạn phát triển, người nộp đơn thực hiện dự án phải bỏ và đóng các giếng phục vụ nông nghiệp tại hiện
trường thực hiện giai đoạn đó theo các yêu cầu của cơ quan quản lý hiện hành.
EDF HAZ-4 Thải Bỏ Thùng Phuy và Máy Biến Áp: Trước mỗi giai đoạn phát triển, người nộp đơn thực hiện dự án phải thải bỏ đúng cách thùng phuy và máy biến áp
nằm trong khu vực thực hiện giai đoạn đó theo các yêu cầu của cơ quan quản lý hiện hành.
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EDF HWQ-3 Kế Hoạch Kiểm Soát Xói Mòn: đòi hỏi phải chuẩn bị và nộp kế hoạch kiểm soát xói mòn tạm thời và chính thức cho Sở Công Chính để được xem xét và phê
chuẩn. Phải nộp Thông Báo Ý Định (NOI) và Kế Hoạch Ngăn Ngừa Ô Nhiễm Nước Mưa (SWPPP) đáp ứng các biện pháp kiểm soát chất lượng nước áp dụng của tiểu
bang và khu vực lên Hội Đồng Kiểm Soát Chất Lượng Nước Khu Vực Vịnh San Francisco. SWPPP phải bao gồm các quy chuẩn về thông lệ quản lý tốt nhất (BMP) mà sẽ
được thực hiện trong quá trình xây cất dự án để kiểm soát sự suy giảm của nguồn nước mặt bằng cách ngăn ngừa xói mòn đất hoặc xả thải chất gây ô nhiễm từ khu vực
xây cất và phải mô tả các biện pháp để ngăn ngừa hoặc kiểm soát nước mưa chảy tràn sau khi việc xây cất hoàn thành. Cho phép khoảng thời gian tối đa là hai tuần từ
khâu vệ sinh khu vực đến khâu ổn định/xây dựng trên khu vực nếu được cho phép san gạt trong mùa mưa. Các biện pháp kiểm soát xói mòn tạm thời sẽ được thực hiện
trong quá trình xây cất và trước khi thiết lập cảnh quan cuối cùng phải được đưa vào SWPPP. Các biện pháp kiểm soát xói mòn tạm thời có thể bao gồm nhưng không giới
hạn ở: hàng rào bùn, hàng rào cuộn bằng xơ sợi (ghi rõ vị trí và thông tin chi tiết), lớp phủ kiểm soát xói mòn, quy chuẩn gieo hạt tiêu chuẩn của Thành Phố San José, bờ
chán, đập chống lũ, bể tích nước, v.v. Các biện pháp kiểm soát xói mòn để bảo vệ chất lượng nước hạ lưu trong những tháng mùa đông cũng phải được ghi rõ trong
SWPPP. Người nộp đơn thực hiện dự án phải tuân theo các kế hoạch kiểm soát xói mòn đã được phê chuẩn và SWPPP.
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Tiếng Ồn

EDF NOI-2: Chuẩn Bị Mặt Bằng, San Gạt, Xây Cất Công Trình và Lát Nền: Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, san gạt, xây cất công trình và lát nền, người nộp đơn
thực hiện dự án phải:
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Khi hoạt động trong phạm vi 500 feet tính từ khu dân cư hiện tại, hãy hạn chế số giờ xây cất trong ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều và không làm việc
vào các ngày cuối tuần.



Yêu cầu mọi thiết bị xây cất phải có bộ tiêu âm với kích thước phù hợp, và nếu cần thiết, để đáp ứng các tiêu chuẩn về tiếng ồn được áp dụng, phải có bộ tiêu khi
âm nạp động cơ.





Yêu cầu mọi thiết bị xây cất phải ở trạng thái hoạt động tốt.



Khi bắt đầu chương trình xây cất, phân bổ một nhân viên phụ trách ô nhiễm tiếng ồn để phản hồi và điều tra các khiếu nại về tiếng ồn. Thiết lập đường dây nóng xử
lý khiếu nại về tiếng ồn và đăng số điện thoại đường dây nóng lên biển báo dễ nhìn gần đó hoặc đăng trực tuyến. Yêu cầu nhân viên phụ trách ô nhiễm tiếng ồn hay
người được chỉ định phải luôn trực để trả lời các cuộc gọi đến đường dây nóng và đảm bảo theo sát và/hoặc có hành động khắc phục, nếu cần thiết.




Đảm bảo rằng các hoạt động xây cất không xảy ra trong phạm vi khoảng 500 feet tính từ khu dân cư hiện có trong khoảng thời gian liên tục hơn một (1) năm.

Sử dụng kiểu thiết bị xây cất êm hơn nếu có, và bất cứ khi nào có thể, sử dụng các dụng cụ chạy bằng khí nén hơn là dụng cụ chạy dầu diesel hay khí gas.
Đặt thiết bị cố định xách tay ở vị trí càng xa khu dân cư hiện tại càng tốt, và nếu có thể, để đáp ứng các tiêu chuẩn về tiếng ồn được áp dụng, hãy đặt những vật
chắn tạm thời xung quanh thiết bị cố định này.

Khi các hoạt động xây cất diễn ra trong hơn một (1) năm, hãy chuẩn bị và thực hiện chương trình giám sát tiếng ồn do xây cất 24 giờ trong thời gian xây cất còn lại
trong phạm vi 500 feet tính từ khu dân cư hiện có. Số lượng giám sát viên và vị trí của họ sẽ phụ thuộc vào phạm vi của khu vực xây cất và bản chất của việc sử
dụng khu dân cư bị ảnh hưởng. Chương trình giám sát tiếng ồn phải liên tục giám sát mức tiếng ồn do xây cất và cảnh báo (những) người được chỉ định khi mức
tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép (60 dBA và 5 dBA trên mức nền). Nếu các mức tiếng ồn vượt quá giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn do xây cất, thì phải thực
hiện hành động khắc phục, chẳng hạn như dừng lại hoặc di chuyển các hoạt động xây cất cụ thể, sửa chữa thiết bị bị lỗi hoặc hoạt động kém, lắp đặt các rào chắn
di động và các thiết bị khác.
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EDF NOI-1 HVAC và Thiết Bị Bể Bơi trong Trung Tâm Giải Trí: Trước khi cấp giấy phép xây cất cho các trung tâm giải trí, người nộp đơn thực hiện dự án phải hỏi ý kiến
của tham vấn viên về tiếng ồn có trình độ để chuẩn bị một nghiên cứu về tiếng ồn chứng minh rằng các thiết bị HVAC và thiết bị bể bơi của Trung Tâm Giải Trí Chính và
Phụ đã được thiết kế sao cho tiếng ồn từ thiết bị này không vượt quá 55 dBA Ldn tại ranh giới bất động sản của nơi ở. Báo cáo phải nêu rõ các biện pháp, chẳng hạn như
các rào chắn âm thanh, hàng rào vây quanh, tấm chắn, hoặc các hạn chế điều khiển phải thực hiện khi cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn về tiếng ồn. Nghiên cứu phải được
trình lên Phòng Quy Hoạch Thành Phố để được xem xét và phê chuẩn và người nộp đơn thực hiện dự án phải thực hiện các biện pháp giảm tiếng ồn trong nghiên cứu đã
phê chuẩn.
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Vận Chuyển và Lưu Chuyển

(1) Tận dụng làn đường động để phương tiện di chuyển rẽ sang phải về hướng bắc (tức là, tạo hướng di chuyển rẽ sang phải về hướng bắc thứ hai vào giờ cao điểm buổi
chiều). Trong suốt giờ cao điểm buổi sáng, làn đường động sẽ là làn HOV thông thường tùy theo nhu cầu đi lại của HOV. Lựa chọn này cũng bao gồm việc cải thiện các cơ
sở dành cho người đi bộ và đi xe đạp theo hướng về phía bắc thông qua việc cung cấp tuyến đường Hạng 1, đáp ứng được cả người đi xe đạp và người đi bộ, và lối băng
qua đường ngắn hơn, hoặc
(2) Lắp đặt nút nhấn cho người đi bộ ở làn đường rẽ tắt sang phải về hướng bắc, và mã hoá miễn phí việc di chuyển sang phải về hướng bắc. Làn đường rẽ sang phải về
hướng bắc có làn đường đón riêng, đủ dài để đáp ứng các điều kiện hợp nhất lưu lượng di chuyển tự do trên Đường Aborn.
EDF TRA-2 Đường San Felipe / Paseo de Arboles: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về
giao lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải chuyển đổi tuyến đường rẽ sang trái về phía tây trên Paseo de Arboles thành một làn đường rẽ sang trái dùng
chung.
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EDF TRA-3 Đường White / Đường Quimby: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về giao lộ phê
chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải xây cất một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng bắc trên Đường Quimby.
EDF TRA-4 Đại Lộ Nieman / Đường Yerba Buena: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về giao
lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải xây cất một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng bắc trên Đường Yerba Buena phía tây Đại Lộ Nieman và một làn
đường rẽ sang trái thứ hai về phía nam trên Đường Yerba Buena ở phía đông Đại Lộ Nieman.
EDF TRA-5 Đường Silver Creek / Đường Cao Tốc Capitol: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền
hạn về giao lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải vẽ lại vạch chỉ hướng nam trên Đường Cao Tốc Capitol để bao gồm một làn đường rẽ sang phải về phía
nam dài 450 feet.
EDF TRA-6 Đường Cao Tốc Capitol / Đường Aborn: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về
giao lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải xây cất một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng bắc trên Đường Aborn.
EDF TRA-7 Đường Silver Creek / Đại Lộ Lexann: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về giao
lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải vẽ lại vạch chỉ hướng đông trên Đại Lộ Lexann để bao gồm một làn đường tách biệt rẽ sang phải về phía đông.
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EDF TRA-1 Đường Cao Tốc Capitol / Đường Aborn: Trước khi cấp giấy phép chiếm dụng chính thức cho giai đoạn đầu, và được cơ quan trong phạm vi quyền hạn về
giao lộ phê chuẩn, người nộp đơn thực hiện dự án phải thực hiện một trong các lựa chọn sau. LOS sẽ cải thiện từ LOS F đến E và cải thiện:

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

BẢN TRÌNH BÀY H
CHO SÁNG KIẾN

BIỂU ĐỒ VỀ TÍNH NHẤT QUÁN CỦA KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

KẾ HOẠCH CỤ THỂ VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CAO TUỔI CỦA
EVERGREEN CÙNG VỚI KẾ HOẠCH TỔNG THỂ HÌNH DUNG SAN JOSÉ 2040

Như được minh họa trong bảng dưới đây, Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, theo tu chính án từ Sáng Kiến. Tài liệu tham khảo cho Kế
Hoạch Tổng Thể trong bảng dưới đây là về Kế Hoạch Tổng Thể, theo tu chính án. Bảng nhất quán này được lập chỉ cho mục đích cung cấp thông tin.
Trong trường hợp bất kỳ đoạn văn bản nào trong bảng nhất quán xung đột với Kế Hoạch Tổng Thể (theo tu chính án từ Sáng Kiến), Kế Hoạch Cụ Thể,
Chính Sách Phát Triển của Evergreen-East Hills (theo tu chính án từ Sáng Kiến), hoặc Bộ Luật Thành Phố (theo tu chính án từ Sáng Kiến) thì những tài
liệu pháp lý đó sẽ chiếm ưu thế.
Phần văn bản trong cột ‘Tuyên Bố về Tính Phù Hợp’, bên dưới, đề cập đến “Các Đặc Trưng Thiết Kế để Xử Lý Thông Số Môi Trường (EDF)”, được xác
định trong Phụ Lục B của Kế Hoạch Cụ Thể.
Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Chiến Lược Chính
Chiến Lược Chính Số 3 - Tăng Trưởng Tập Trung
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chiến lược này, theo tu chính án từ Sáng Kiến. Sáng
Kiến tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San José 2040 nhằm bổ sung các
Tập trung có chiến lược vào mô hình tăng trưởng mới đối với
Mục Tiêu và Chính Sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong Thành
các khu vực của San José mà sẽ giúp đạt được mục tiêu của
Phố và kiến tạo quy định sử dụng Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
Thành Phố về tăng trưởng kinh tế, sự bền vững về tài khóa và
mà qua đó sẽ thiết lập các tiêu chuẩn nộp đơn triển khai dự án trên Vùng Phủ Ngoài
quản lý môi trường cũng như hỗ trợ phát triển các khu phố đô
Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Sáng Kiến áp dụng Vùng Phủ Ngoài vào Khu Vực
thị mới và hấp dẫn. Kế Hoạch tập trung vào mô hình tăng
Kế
Hoạch. Sáng Kiến cũng tu chính án Chính Sách Phát Triển của Evergreen-East
trưởng quan trọng, đặc biệt là gia tăng khả năng tạo việc làm, ở
Hills
(EEHDP) để làm rõ cách EEHDP áp dụng cho các dự án chiếu theo Vùng Phủ
các khu vực xung quanh Trung Tâm Việc Làm khu vực của
Thành Phố, đạt được sự bền vững về tài khóa và tối đa hoá việc Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong khu vực EEHDP và làm rõ việc sử
sử dụng các hệ thống chuyên chở trong khu vực.
dụng mức phát triển hiện có đối với bất động sản theo diện EEHDP. Sáng Kiến tu
chính án Kế Hoạch Tổng Thể để cho phép chuyển đổi các khu đất tạo việc làm
Chiến Lược Chính của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung là tập
chưa được sử dụng đúng mức, được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu
trung vào mức tăng trưởng mới trong các “Khu Vực Tăng
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Trưởng” đã được xác định cụ thể, dù phần lớn Thành Phố
không được lên kế hoạch để tăng trưởng hoặc tăng cường
thêm. Phương pháp tiếp cận này phản ánh bản chất xây dựng
mang tính dự kiến của San José, thiếu các địa điểm xây dựng
“công trình lấp chỗ trống” để phát triển tương thích với những
đặc điểm có sẵn của khu phố và đặt trọng tâm vào Tầm Nhìn Kế
Hoạch để giảm thiểu các tác động môi sinh đồng thời thúc đẩy
việc sử dụng hệ thống chuyên chở và khả năng đi bộ.

Phù Hợp?
Phù Hợp
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Kế Hoạch Cụ Thể về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen (Kế Hoạch Cụ Thể) đã được lập phù hợp với các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch
Tổng Thể Hình Dung San José 2040 của Thành Phố San José (Kế Hoạch Tổng Thể), theo tu chính án từ Sáng Kiến về Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của
Evergreen (Sáng Kiến). Phần Sáng kiến thêm vào Kế Hoạch Tổng Thể được thể hiện dưới dạng văn bản được gạch chân và các phần nội dung bị xóa
được thể hiện dưới dạng văn bản bị gạch ngang; phần nội dung được thể hiện dưới dạng chữ thường hoặc in đậm thể hiện Kế Hoạch Tổng Thể hiện tại.

Kế Hoạch hỗ trợ nhiều mức tăng trưởng nhà ở mới, cung cấp
khả năng phát triển trong tương lai gần gồm khoảng 50,000 đơn
nguyên nhà ở mới, với khả năng trong Phạm Vi Kế Hoạch
tương lai để cuối cùng có thể xây dựng thêm tối đa lên đến tổng
cộng 120,000 đơn nguyên nhà ở.
Như được mô tả trong chương Thực Hiện, Phạm Vi Kế Hoạch
đầu tiên của Kế Hoạch tích hợp mức tăng trưởng nhà ở cho
Trung Tâm Thành Phố, các khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ
Thể, Bắc San José và các vùng đất trống trên toàn Thành Phố
(khoảng 40,000 đơn nguyên nhà ở mới) và bổ sung các khu nhà
ở Làng Đô Thị mới mà hỗ trợ thêm 9,400 đơn nguyên nhà ở.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Mặc dù chiến lược Tăng Trưởng Tập Trung chỉ đạo và thúc đẩy
sự tăng trưởng trong các Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định,
nhưng chiến lược này cũng hạn chế nghiêm ngặt việc phát triển
nhà ở mới thông qua các công trình lấp chỗ trống trong khu phố
bên ngoài các Khu Vực Tăng Trưởng này để bảo vệ và tăng
cường chất lượng của các khu phố đã được thành lập nhằm
giảm thiểu tác động môi sinh và tài khóa, cũng như củng cố
Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị của Thành Phố. Sự phát triển
của các công trình lấp chỗ trống trong những khu phố đó,
thường có mật độ và hình thức không phù hợp với mô hình khu
phố hiện tại, đã làm gián đoạn sự phát triển đặc điểm khu phố
tích cực. Tập trung tăng trưởng mới vào các Khu Vực Tăng
Trưởng sẽ giúp bảo vệ chất lượng của các khu phố hiện tại,
đồng thời tạo điều kiện cho việc phát triển các khu vực trong
Làng Đô Thị mới với hình thức nhỏ gọn và mật độ cao để thu
hút các nhóm nhân khẩu học dự kiến ngày càng tăng cao của
Thành Phố (tức là nhóm dân số già và nhân công trẻ muốn trải
nghiệm đô thị), hỗ trợ đi bộ, cung cấp cơ hội tích hợp bán lẻ và
các dịch vụ khác với định dạng phức hợp và hỗ trợ sử dụng hệ
thống chuyên chở.

H-3

Mức tăng trưởng nhà ở này được cung cấp thông qua việc
chuyển đổi các khu thương mại cũ sang khu phức hợp, bao
gồm các khu vực trước đây được xác định để phát triển nhà ở
trong khu vực Bắc San José và các khu thương mại mới có sẵn
để phát triển khu phức hợp trong các khu vực trong Làng Đô
Thị Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung. Việc quy hoạch các khu
vực đó để phát triển nhà ở mật độ cao hơn, không thấp hơn,
tức là thừa nhận giá trị của các khu vực này là nguồn tài
nguyên đất hữu hạn và cho phép Thành Phố cung cấp mức
tăng trưởng nhà ở phù hợp với xu hướng nhân khẩu học và các
mục tiêu của cộng đồng trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San José 2040. Việc chuyển đổi thêm đất tạo việc làm hoặc
nhanh chóng mở rộng Thành Phố ra bên ngoài ranh giới hiện
tại sẽ gây tác động tiêu cực một cách đáng kể về môi sinh, tài
khóa và kinh tế và rõ ràng trái ngược với các mục tiêu đó.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Bởi Thành Phố phần lớn được xây dựng mang tính dự kiến
trong phạm vi giới hạn của thành phố và Kế Hoạch Tổng Thể
không hỗ trợ việc chuyển đổi các khu công nghiệp sang khu
dân cư (ngoại trừ một số ít trường hợp nhất định là cho phép
chuyển đổi đất tạo việc làm chưa được sử dụng đúng mức để
xây dựng nhà ở cho người cao tuổi), hoặc đô thị hoá Thung
Lũng Mid-Coyote hoặc Khu Dự Bị Đô Thị Thung Lũng Nam
Almaden hoặc các khu đất nằm ngoài Ranh Giới Tăng Trưởng
Đô Thị của San José, nên hầu hết sẽ đạt được mô hình phát
triển nhà ở mới thông qua quá trình tái phát triển mật độ cao
trong các khu vực đô thị hóa hiện có. Việc cho phép xây dựng
nhà ở cho người cao tuổi trên các khu đất tạo việc làm không
được sử dụng đúng mức và phân bổ lại năng lực việc làm trong
Thành Phố tới các khu vực sắp nhu cầu ngắn hạn hơn sẽ hỗ
trợ chiến lược này bằng cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình tạo
ra việc làm.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chiến Lược Chính Số 4 - Trung Tâm Đổi Mới/Trung Tâm
Việc Làm trong Khu Vực

H-4

San José là thành phố lớn nhất và có mức đô thị hóa cao nhất
nằm trong Thung Lũng Silicon và đóng một vai trò ngày càng
quan trọng trong sự tăng trưởng liên tục của các nền kinh tế
khu vực, Tiểu Bang và Quốc Gia. Tuy nhiên San José là thành
phố lớn duy nhất ở Hoa Kỳ hoạt động với vai trò là thành phố
xuất siêu nhân công trong khu vực. Đặc điểm “cộng đồng chỉ
dành để ở” làm giảm cơ hội để San José đảm nhận vai trò lãnh
đạo có lợi cho sự phát triển của cả Thung Lũng Silicon, đồng
thời làm suy yếu tình trạng kinh tế, tài khóa và văn hoá của San
José. Thông qua nhiều bản cập nhật về Kế Hoạch Tổng Thể,
San José đã xác định cải thiện mức cân bằng tỉ lệ việc làm/nhà
ở của Thành Phố hoặc Tỷ Lệ Việc Làm/Người Dân Có Viêc
Làm (J/ER) là một mục đích quan trọng để có thể đạt được
nhiều mục tiêu của Thành Phố. Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung
San José 2040 đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ J/ER là 1.1 tới 1
chậm nhất vào năm 2040 làm mục tiêu chính trong Kế Hoạch
thông báo các chính sách và chỉ định Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao
Thông của mình. Trong tương lai gần, Kế Hoạch phấn đấu đạt
tỷ lệ J/ER là 1.0 chậm nhất vào năm 2025.

Phù Hợp?
Phù Hợp
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Tập trung phát triển kinh tế trong Thành Phố để hỗ trợ
San José tăng trưởng trở thành một trung tâm đổi mới và trung
tâm việc làm trong khu vực. Vai trò là một trung tâm việc làm
ngày càng phát triển của San Josésẽ sẽ tăng cường vai trò
lãnh đạo của Thành Phố ở khu vực Bắc Mỹ, tăng cường việc
sử dụng hệ thống chuyên chở trong khu vực và hỗ trợ tình hình
tài khóa của Thành Phố.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, như
đã nêu trong bản phân tích Chiến Lược Chính số 3.

Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San José 2040 hỗ trợ và thúc
đẩy San José tăng trưởng trở thành một trung tâm việc làm và
trung tâm đổi mới trong khu vực, bằng cách:
■ Lập kế hoạch đạt 382,000 việc làm mới và Tỷ Lệ Việc
Làm/Người Dân Có Việc Làm là 1.1/1
■ Cung cấp môi trường linh hoạt cho hoạt động thương mại
■ Hỗ trợ tăng trưởng việc làm trong các trung tâm việc làm
hiện có
■ Thêm các khu đất tạo việc làm mới
■ Chỉ định các trung tâm việc làm tại các trạm chuyên chở
khu vực
■ Tổ chức các hoạt động văn hoá và nghệ thuật

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông và các chính sách trong Kế
Hoạch Tổng Thể hỗ trợ mô hình phát triển lên đến 382,000 việc
làm mới tại San José và tỷ lệ việc làm/người dân có việc làm là
1.1 Việc Làm/Người Dân Có Việc Làm. Kế Hoạch tập trung vào
mức tăng trưởng việc làm ở Trung Tâm Thành Phố, gần các cơ
sở chuyên chở của khu vực và địa phương và trên các khu đất
tạo việc làm hiện có trên toàn thành phố, đồng thời cũng
khuyến khích phát triển khu phố phục vụ các mục đích sử dụng
thương mại trong toàn cộng đồng và gần với các cư dân mà
những cơ sở đó phục vụ. Kế Hoạch ghi nhận rằng tất cả các
khu đất tạo việc làm hiện có làm tăng giá trị cho Thành Phố nói
chung và do đó cần bảo vệ những khu đất tạo việc làm đó đồng
thời thúc đẩy bổ sung các khu đất tạo việc làm mới khi có cơ
hội. Kế Hoạch cũng ghi nhận nhu cầu và giá trị của việc cung
cấp nhà ở cho người cao tuổi, và thúc đẩy bổ sung Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi tại các địa điểm thích
hợp. Kế Hoạch đặc biệt hỗ trợ việc tăng trưởng việc làm
chuyên sâu tại các trạm chuyên chở trong khu vực sắp có hoặc
đang có (ví dụ, BART, Hỏa Xa Cao Tốc và Sở Giao Thông
California) để hỗ trợ nhu cầu số người đi phương tiện chuyên
chở gia tăng và sử dụng hệ thống chuyên chở trong khu vực để
tới các trung tâm việc làm của San José.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể

Chính Sách IE-1.13: Đạt được các mục tiêu liên quan đến các
Khu Phố Chất Lượng, bao gồm nhiều phương án nhà ở, một
mạng lưới đường phố công cộng và các tuyến đường mòn có
thể đi lại/có thể đạp xe và dự án phát triển khu phức hợp đã có
hạ tầng cơ sở để xếp San José là một thành phố đáng sống và
hấp dẫn để thúc đẩy tương tác giữa các thành viên trong cộng
đồng, thu hút nhân công tài năng đến Thành Phố.

Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này vì Kế Hoạch Cụ Thể này bổ sung
vào tính đa dạng của phương án nhà ở bằng cách cung cấp tối đa 910 đơn nguyên
nhà ở dưới dạng mô hình tách biệt và không tách biệt. Ít nhất hai mươi (20%) phần
trăm các đơn nguyên này được chỉ định là nhà ở giá phải căng, trong đó ưu tiên
cho các Cựu Chiến Binh Quân Đội Mỹ trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép.

Phù Hợp

H-6

Kế Hoạch Cụ Thể thúc đẩy mối tương tác cộng đồng với các khu dân cư được thiết
kế xung quanh hệ thống vỉa hè và các tuyến đường mòn liên kết với nhau để tạo
nên cộng đồng đi bộ và năng động. Các đơn nguyên nhà ở sẽ được bố trí sao cho
có khoảng cách đi bộ thuận tiện tới các công viên và những tuyến đường mòn trong
khu phố mà có thể mở rộng đến hết các khu vực chung trong không gian mở. Mọi
người có thể đến hành lang Fowler Creek từ Đại Lộ Altia theo phía đông bắc qua
Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.
Cộng Đồng Thịnh Vượng
Bền Vững về Tài Khóa
Mục Tiêu FS-2: Vun Trồng Tài Nguyên Tài Khóa. Duy trì và mở rộng các nguồn doanh thu có sẵn để tài trợ cho việc cung cấp các dịch vụ của Thành Phố.
Chính Sách FS-2.5: Nhu cầu về vốn tài chánh và cơ sở vật chất Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Khu Vực Kế Hoạch nằm trong Khu Đánh
phát sinh do mô hình phát triển mới đến các khoản phí do mô
Giá Lợi Ích (Khu Đánh Giá) 91-209SJ được tạo ra để chi trả chi phí tạo dựng một số cải
hình phát triển mới để người dân và doanh nghiệp hiện tại
tiến công cộng nhằm đáp ứng sự phát triển nhất định trong tương lai trong khu vực
không bị gánh nặng do thuế gia tăng hoặc do mức dịch vụ thấp Evergreen. Khu Đánh Giá thiết lập một cơ chế nợ thuế đối với bất động sản mà chủ nhân
hơn để đáp ứng nhu cầu phát sinh do sự tăng trưởng mới.
bất động sản thanh toán để tài trợ cho những cải tiến hạ tầng cơ sở công cộng này.
Nhà phát triển khu vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ tiếp tục thanh toán hoặc thanh toán hết
Đánh Giá Lợi Ích còn lại vào thời điểm phát triển và sẽ tiếp tục tài trợ để xây dựng các
cải tiến mới cần thiết, bao gồm mạng lưới đường bộ trong khu vực Kế Hoạch Cụ Thể.
Hoạt động duy trì các cơ sở do cộng đồng sở hữu trong khu vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ
được tài trợ thông qua các giao ước, hạn chế & điều kiện và/hoặc lệ phí bảo trì, nếu
thích hợp, tuỳ thuộc vào loại hình đơn nguyên (quyền sở hữu hoặc thuê).
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Nền Kinh Tế Đa Dạng và Đổi Mới
Sử Dụng Đất và Tạo Việc Làm
Mục Tiêu IE-1: Sử Dụng Đất và Tạo Việc Làm. Chủ động quản lý việc sử dụng đất để cung cấp và tăng cường phát triển kinh tế và tăng trưởng việc làm ở San José.
Chính Sách IE-1.1: Để duy trì khả năng đất cho các mục đích
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chiến lược này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, vì Kế
Phù Hợp
tạo việc làm ở San José, bảo vệ và cải thiện số lượng và chất
Hoạch này triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở trong phạm vi Khu Vực Kế Hoạch.
lượng tất cả các khu đất được chỉ định riêng để sử dụng vì mục Vùng Phủ Ngoài cho phép chuyển đổi khu đất tạo việc làm chưa được sử dụng đúng
đích công nghiệp, đặc biệt là những khu đất dễ bị chuyển đổi
mức trong Khu Vực Kế Hoạch thành nhà ở cho người cao tuổi, trong khi vẫn duy trì
sang mục đích sử dụng không tạo việc làm, ngoại trừ khu được bố trí cơ bản hiện có của Khu Công Nghiệp Khuôn Viên của Khu Vực Kế Hoạch.
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho phép.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu FS-4: Tăng Cường Sử Dụng Đất Mang Lại Lợi Ích Tài Khóa. Duy trì, tăng cường và phát triển các khu đất tạo việc làm của Thành Phố, đây cũng là
một phần trong chiến lược của chúng tôi đối với tính Bền Vững Tài Khóa.
Phù Hợp
Chính Sách FS-4.2: Duy trì, tăng cường và phát triển các khu Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chiến lược này, theo tu chính án của Sáng Kiến, vì
đất tạo việc làm trong các khu vực tạo việc làm chính đã xác
Sáng Kiến bổ sung một chỉ định về Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở vào Kế Hoạch Cụ
định (Thung Lũng Bắc Coyote, Khu Kinh Doanh Quốc Tế
Thể và áp dụng chỉ định đó vào Khu Vực Kế Hoạch có diện tích xấp xỉ 200 mẫu.
Berryessa, các khu công nghiệp East Gish và Mabury, khu công Vùng Phủ Ngoài duy trì sự bố trí cơ bản hiện có của Khu Công Nghiệp Khuôn Viên
nghiệp Evergreen, Khu Dự Án Tái Phát Triển Edenvale và Khu trong Khu Vực Kế Hoạch, nhưng cũng cho phép phát triển khu nhà ở cho người
cao tuổi phụ thuộc theo Kế Hoạch Cụ Thể. Vùng Phủ Ngoài duy trì khả năng tạo
Dự Án Tái Phát Triển Hành Lang Monterey) với mục đích sử
việc làm của khu vực Vùng Phủ Ngoài để áp dụng tại Evergreen hoặc bất cứ nơi
dụng tạo việc làm hoặc, trong các khu vực đã phát triển chiếu
nào khác trong Thành Phố và cho phép phân bổ khả năng đó đến các khu vực dễ
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, nhà ở
cho người cao tuổi. Bảo vệ các mục đích sử dụng tạo việc làm thực hiện mục đích tạo việc làm hơn.
hiện có trong những khu vực này tránh các mục đích sử dụng
không tạo việc làm có khả năng không tương thích.
Mục Tiêu FS-5: Cung Cấp Dịch Vụ Bền Vững về Tài Khóa. Thành Phố phải cung cấp mức dịch vụ cao nhất có thể có phù hợp với các nguồn tài khóa của
Thành Phố, và theo cách tiết kiệm chi phí sao cho phương pháp cung cấp dịch vụ của Thành Phố giúp Thành Phố trở nên bền vững về tài khóa.
Phù Hợp
Chính Sách FS-5.5: Cho phép phát triển nhà ở bằng mật độ đô Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này vì cung cấp hạ tầng cơ sở và các
thị (một đơn nguyên nhà ở/một mẫu trở lên) chỉ khi có khả năng dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành Phố San José và các cơ quan cung cấp
cung cấp đủ dịch vụ và cơ sở vật chất.
dịch vụ điện nước khác mà không cắt giảm các dịch vụ cho các cư dân và doanh
nghiệp hiện có. Các dịch vụ bao gồm: hệ thống thoát nước, nước cống rãnh, hệ
thống thoát nước phòng bão, thải bỏ chất thải rắn, cứu hỏa và sự bảo vệ của cảnh
sát, trường học, thư viện.
Phù Hợp
Chính Sách FS-5.6: Khi đánh giá mục đích chính về sử dụng
Dự Án sẽ tuân thủ các yêu cầu hiện hành trong Bộ Luật Thành Phố San José liên
đất hoặc các thay đổi về chính sách, hãy xem xét mức độ sẵn
quan đến khu đất dùng làm công viên và các tác động của công viên, nếu có, và
sàng của cảnh sát và cứu hỏa, công viên cũng như các dịch vụ cung cấp các cơ sở giải trí và không gian mở cho các cư dân trong Dự Án. Dự kiến
giải trí và thư viện đối với khu vực bị ảnh hưởng cũng như
Dự Án không làm tăng nhu cầu về các dịch vụ cảnh sát, cứu hỏa, và thư viện vượt
những tác động tiềm ẩn của dự án lên các mức dịch vụ hiện có. quá khả năng vật chất hiện có cho các dịch vụ đó. Dự Án sẽ cung cấp các cải tiến
về giao thông tại khu vực dự án, và nếu được phép, ngoài khu vực dự án.
Phù Hợp
Chính Sách FS-5.7: Khuyến khích các khu học chánh và các nhà Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này vì nó chỉ cho phép khu nhà ở cho
người cao tuổi, và kết quả là hầu như không có thêm sinh viên nào bằng cách thực
phát triển nhà ở tham gia thảo luận sớm về tính chất và phạm vi
của các dự án được đề xuất cũng như các tác động tài khóa có thể hiện Kế Hoạch. Tuy nhiên, theo Bộ Luật Chính Quyền § 65996, người nộp đơn
thực hiện Dự Án sẽ phải thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh do tác động từ
xảy ra và các biện pháp giảm thiểu ngay từ giai đoạn quy hoạch
mô hình phát triển trường học cần thiết áp dụng đối với khu nhà ở cho người cao
dự án, tốt nhất ngay trước hoặc sau khi thu hồi đất.
tuổi để bù đắp bất kỳ tác động tiềm ẩn nào tới trường học.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Tài Lãnh Đạo Trong Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường
Tính Bền Vững về Môi Trường Có Thể Đo Lường
Mục Tiêu MS-1: Tài Lãnh Đạo về Chính Sách Xây Dựng Khuôn Viên Xanh.
Giải thích cam kết của San José về Tài Lãnh Đạo Trong Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường ở cấp địa phương và toàn cầu thông qua việc sử dụng từng bước các chính
sách, biện pháp và công nghệ xây dựng khuôn viên xanh để đạt được 100 triệu feet vuông các tòa không gian xanh mới hoặc được trang bị thêm vào năm 2040.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này vì bao gồm các chiến lược bền
Chính Sách MS-1.1: Giải thích tài lãnh đạo trong việc soạn
thảo và thực thi các chính sách và biện pháp về xây dựng
vững cần thiết và khuyến khích các đặc trưng thiết kế mang tính bền vững trong các
khuôn viên xanh. Đảm bảo rằng tất cả các dự án nhất quán
hướng dẫn đáp ứng hoặc vượt quá những gì được yêu cầu trong các chính sách
xây dựng khuôn viên xanh hiện tại của địa phương và tiểu bang. Các Tiêu Chuẩn
hoặc vượt ngoài Sắc Lệnh Xây Dựng Khuôn Viên Xanh của
Thành Phố và các Chính Sách của Hội Đồng Thành Phố cũng Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2) yêu cầu phải sử dụng
như các chính sách của Tiểu Bang và/hoặc khu vực mà đòi hỏi các thiết bị cố định dòng kiệt, các hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới từng cụm, máy
các dự án phải kết hợp nhiều nguyên tắc xây dựng khuôn viên nước nóng không bồn chứa trong hộ gia đình đơn lẻ, sử dụng công nghệ năng
lượng mặt trời cho tất cả các hộ gia đình đơn lẻ, và thiết bị có biểu tượng nhãn
xanh khác nhau vào thiết kế và kế hoạch xây cất của họ.
năng lượng Energy Star hoặc các thiết bị tương đương. Như được mô tả trong
Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), Kế Hoạch Cụ
Thể khuyến khích bố trí đường phố sao cho tối ưu hóa mức tiếp cận tới năng lượng
mặt trời hết mức có thể, thiết kế và định vị tòa nhà sao cho tận dụng được khoảng
thông gió, sưởi ấm và làm mát tự nhiên, tiếp xúc được với ánh mặt trời và gió, và
các cơ hội thu năng lượng mặt trời. Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc cũng khuyến
khích tất cả các tòa nhà trong Khu Vực Kế Hoạch kết hợp các biện pháp xây dựng
khuôn viên xanh vượt ra khỏi những gì luật pháp hiện hành áp dụng ở mức độ khả
thi và thích hợp, bao gồm sử dụng các vật liệu xây dựng không chứa formaldehyde,
sơn nước có VOC thấp và sử dụng sản phẩm gỗ làm từ chất liệu tổng hợp.
Phù Hợp
Chính Sách MS-1.2: Không ngừng tăng số lượng và tỷ lệ các tòa Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
tích
cho
Chính
Sách
MS-1.1.
nhà trong phạm vi San José mà tận dụng được các biện pháp xây
dựng khuôn viên xanh bằng cách kết hợp các biện pháp này vào
cả hoạt động xây cất mới và cải tạo các cấu trúc hiện có.
Mục Tiêu MS-1: Bảo Tồn Năng Lượng và Sử Dụng Năng Lượng Tái Tạo.
Tối đa hoá việc sử dụng các biện pháp xây dựng khuôn viên xanh vào dự án phát triển sắp thực hiện và đang thực hiện để tối đa hoá hiệu quả và bảo tồn
năng lượng đồng thời tối đa hóa việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Phù Hợp
Chính Sách MS-2.2: Khuyến khích tận dụng tối đa việc tạo ra Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này vì theo mô tả trong Tiêu Chuẩn
năng lượng tái tạo tại khu vực dự án cho tất cả các tòa nhà mới Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2), các tấm pin mặt trời trên
và hiện có.
mái nhà, hoặc công nghệ năng lượng mặt trời tương tự, như phim năng lượng mặt
trời, kính năng lượng mặt trời, hoặc mái ngói năng lượng mặt trời đều được yêu cầu
phải lắp cho tất cả các hộ gia đình đơn lẻ. Các Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc
(Chương 5) cũng khuyến khích lắp các tấm pin mặt trời trên mái và bãi đậu xe.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách MS-2.3: Sử dụng định hướng tận dụng năng lượng
mặt trời (tức là vị trí xây cất), tạo cảnh quan, thiết kế và kỹ thuật
xây cất cho công trình mới để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì như được mô tả trong Hướng Dẫn
Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), các chiến lược thiết kế và định
vị tòa nhà sẽ tận dụng được khoảng thông gió, sưởi ấm và làm mát tự nhiên, tiếp xúc
được với ánh mặt trời và gió, và các cơ hội thu năng lượng mặt trời. Kế Hoạch Cụ Thể
sẽ làm giảm mức tăng nhiệt mặt trời xuyên qua bề mặt bên ngoài bằng cách sử dụng
màu sắc sáng bên ngoài hoặc sơn có các chất màu phản chiếu. Ngoài ra, theo Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6), các hướng dẫn tạo cảnh
quan bền vững sẽ được sử dụng để giảm lượng nước sử dụng, giảm mức tiêu thụ
năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính đồng thời tăng bóng mát và thoát hơi nước.
Ngoài ra, phải tuân thủ luật pháp tiểu bang và địa phương về tạo cảnh quan sử dụng ít
nước được yêu cầu trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2).
Chính Sách MS-2.6: Thúc đẩy việc thiết kế mái nhà và xử lý bề Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì theo mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế
mặt làm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đối với dự án phát triển đang Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), Kế Hoạch này khuyến khích sử dụng
thực hiện hoặc sắp thực hiện và hỗ trợ giảm sử dụng năng
màu và vật liệu mái nhà đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về nhãn năng lượng
lượng, giảm ô nhiễm không khí và hỗ trợ phát triển rừng đô thị Energy Star để giảm hiệu ứng đảo nhiệt. Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6)
lành mạnh. Kết nối các doanh nghiệp và cư dân với các
cũng khuyến khích các bãi đậu xe và các khu vực có thể xảy ra hiện tượng “đảo nhiệt”
chương trình giảm bớt mái nhà làm mát thông qua các nỗ lực
sử dụng cây cối, thảm thực vật và các thiết bị che chắn/tạo bóng mát cảnh quan khác
tiếp ngoại của Thành Phố.
để (1) giảm mức sử dụng năng lượng sưởi ấm và làm mát, lọc khí thải gây ô nhiễm
không khí và khí nhà kính, (2) loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí, (3) tách và lưu
giữ cacbon, và (4) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến nhiệt. Hướng Dẫn Thiết
Kế Cảnh Quan tiếp tục khuyến khích trồng các loại cây được lựa chọn phù hợp trên
đường phố để tạo cảnh quan đường phố địa phương và tạo bóng mát và thực hiện các
kết quả tiết kiệm năng lượng tương tự trong dự án.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này như đã nêu trong phản hồi đối với
Chính Sách MS-2.11: Yêu cầu công trình phát triển mới phải
Chính Sách MS-2.3 và MS-2.6. Mọi dự án phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ
kết hợp các hoạt động xây dựng khuôn viên xanh, bao gồm
đáp ứng các yêu cầu hiện hành của Thành Phố liên quan đến Xây Dựng Khuôn
những hoạt động mà Sắc Lệnh Xây Dựng Khuôn Viên Xanh
yêu cầu. Cụ thể, mục tiêu giảm mức sử dụng năng lượng thông Viên Xanh và được khuyến khích đáp ứng vượt mức các yêu cầu đó, phù hợp với
qua các kỹ thuật xây cất (ví dụ: thiết kế bì bao cao ốc và các hệ Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5).
thống cho tòa nhà để tối đa hóa hiệu suất năng lượng), thông
qua thiết kế kiến trúc (ví dụ: thiết kế sao cho tối đa hóa khoảng
thông gió chéo và mức ánh sáng ban ngày chiếu vào trong nhà)
và thông qua các kỹ thuật thiết kế mặt bằng (ví dụ: định hướng
các tòa nhà trên mặt bằng sao cho tối đa hóa hiệu quả của thiết
kế năng lượng mặt trời thụ động).
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu MS-3: Bảo Tồn Nước và Chất Lượng Nước.
Tối đa hoá việc sử dụng các biện pháp xây dựng khuôn viên xanh trong công trình phát triển mới và hiện có để giảm thiểu việc sử dụng nước uống và để
giảm ô nhiễm nước.
Phù Hợp
Chính Sách MS-3.1: Yêu cầu tạo cảnh quan có mức sử dụng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi, theo yêu cầu của luật pháp Tiểu
nước hiệu quả, phù hợp với Sắc Lệnh về Cảnh Quan có Mức
Bang, việc tạo cảnh quan trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ thúc đẩy việc bảo tồn và sử
Sử Dụng Nước Hiệu Quả Kiểu Mẫu của Tiểu Bang, đối với tất dụng nước hiệu quả. Thiết kế và hoạt động tưới tiêu phải sử dụng các đầu vòi phun
cả các dự án phát triển cho mục đích thương mại, cơ quan,
và máy phun nước có lưu lượng thấp, tiết kiệm nước, và sử dụng các thiết bị tưới
công nghiệp và nhà ở do nhà phát triển xây cất trừ khi đối với
tiêu tạm thời, có thể tháo lắp được ở những khu vực trồng cây tự nhiên có thể “nhịn”
các nhu cầu giải trí hoặc các chức năng khác trong khu vực.
tưới tiêu nhân tạo sau khi được thiết lập. Các phương pháp tưới tiêu hiệu quả có thể
bao gồm tưới nhỏ giọt và tưới từng cụm.
Phù Hợp
Chính Sách MS-3.2: Thúc đẩy sử dụng công nghệ hoặc kỹ
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch này đảm bảo được rằng
thuật xây dựng khuôn viên xanh có thể giúp làm giảm cạn kiệt các phương pháp tưới tiêu và trữ nước cho dự án tuân theo tất cả các bộ luật, sắc lệnh,
nguồn cung cấp nước uống của Thành Phố, theo bộ luật xây
và các yêu cầu hiện hành của tiểu bang về bảo tồn nguồn nước cảnh quan.
cất. Ví dụ, thúc đẩy việc sử dụng nước mưa, nước xám, hoặc
Theo các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) trong Kế Hoạch Cụ Thể,
nước tái chế làm nguồn ưu tiên cho các nhu cầu nước không
các ống dẫn nước tái chế phải được lắp đặt đồng thời khi xây cất hệ thống cống và
dùng để uống như tưới tiêu và làm lạnh tòa nhà, phù hợp với
hệ thống nước vệ sinh trong và ngoài khu vực, và nếu có đủ nước tái chế, nước tái
Luật Xây Dựng hoặc các quy định khác.
chế phải được sử dụng làm nguồn thủy lợi chủ yếu cho quá trình thay đổi cảnh quan
trong cảnh quan đường phố và các khu đất trống trong Khu Vực Kế Hoạch.
Phù Hợp
Chính Sách MS-3.3: Thúc đẩy việc sử dụng các cây trồng chịu Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
hạn và vật liệu tạo cảnh quan nhằm mục đích sử dụng cho nhà (Chương 6) cho thấy dự án phát triển tại Khu Vực Kế Hoạch nên sử dụng phương
ở và không cho nhà ở.
án trồng các cây chịu hạn, khỏe và có khả năng tương thích với các cây bản địa và
dễ thích nghi ở xung quanh hiện có.
Mục Tiêu MS-4: Môi Trường Trong Nhà Lành Mạnh.
Tối đa hóa việc áp dụng các biện pháp xây dựng khuôn viên xanh trong công trình phát triển mới và hiện có để tạo môi trường trong nhà lành mạnh.
Phù Hợp
Chính Sách MS-4.1: Thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu xây cất Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi các tòa nhà được khuyến khích
kết hợp các biện pháp xây dựng khuôn viên xanh có thể giúp duy trì chất lượng
có tác dụng duy trì chất lượng không khí trong nhà lành mạnh
nhằm giảm kích ứng và tiếp xúc với chất độc và chất gây dị ứng không khí trong nhà lành mạnh, bao gồm yêu cầu sử dụng sản phẩm cách ly và các
sản phẩm trang trí giải gỗ ít phát ra formaldehyde và các hợp chất hữu cơ dễ bay
cho cư dân trong tòa nhà.
hơi. Theo mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể
(Chương 5), khuyến khích sử dụng các vật liệu xây cất không chứa formaldehyde.
Ngoài ra, Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc còn khuyến khích sử dụng các vật liệu
thân thiện môi trường có khả năng chịu được các điều kiện môi trường địa phương,
bao gồm thảm làm từ chất liệu tái chế, vật liệu cách ly làm từ xen-lu-lô, gỗ làm từ
chất liệu tổng hợp, gỗ được chứng nhận, thảm trải sàn chất liệu tự nhiên và các sản
phẩm hoàn thiện bề mặt nội thất làm từ chất liệu tái chế.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Giảm phát thải chất thải rắn và chất thải nguy hại.
Chính Sách MS-6.8: Tối đa hóa việc tái sử dụng, tái chế, và ủ
phân trên toàn thành phố.
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Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi quá trình xây cất sẽ tuân thủ các
yêu cầu về xây dựng khuôn viên xanh hiện hành, bao gồm việc đáp ứng các yêu
cầu của chương trình chuyển đổi vật liệu xây cất và phá hủy của Thành Phố.
Chương trình này đòi hỏi phải thu hồi ít nhất 75% tàn tích xây cất và phá hủy và
chuyển lượng tàn tích này khỏi các bãi rác. Ngoài ra, Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến
Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5) khuyến khích việc sử dụng vật liệu đã
được thu hồi hoặc tái chế để tạo hệ thống cảnh quan, nếu có thể được. Ngoài ra,
Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng khuôn viên
xanh, bao gồm thảm làm từ chất liệu tái chế và các loại vật liệu hoàn thiện bề mặt
nội thất làm từ chất liệu tái chế.
Chính Sách MS-6.12: Thúc đẩy việc sử dụng các vật liệu tái
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch sẽ tuân thủ các yêu
chế, bao gồm việc tái sử dụng khung vỏ/ thành phần công trình cầu về biến đổi rác thải xây cất, đòi hỏi rác thải xây cất phải được chuyển tới quy
xây dựng hiện có, như một phần trong quá trình xây cất hoặc
trình tái chế, tái sử dụng tại các công trình xây cất về sau trong Khu Vực Kế Hoạch
tân trang.
hoặc tái sử dụng tại các địa điểm bên ngoài khu vực dự án. Tuân thủ các yêu cầu
hiện hành của Thành Phố, kế hoạch chuyển đổi chất thải do người nộp đơn thực
hiện dự án lập sẽ xác định, phân loại nguồn gốc và tái sử dụng/tái chế vật liệu theo
loại. Bê tông, thép và gỗ sẽ được phân loại riêng để tái sử dụng và tái chế. Vách
thạch cao, thảm và vật liệu hoàn thiện bề mặt khác sẽ được đánh giá để chuyển tới
quy trình biến đổi thích hợp. Bao bì và gói bọc để vận chuyển dự kiến sẽ được tái
sử dụng và biến đổi cũng như tích hợp vào chương trình biến đổi chất thải trong Kế
Hoạch Cụ Thể.
Mục Tiêu MS-10: Giảm Lượng Phát Thải Gây Ô Nhiễm Không Khí.
Giảm thiểu lượng phát thải gây ô nhiễm không khí từ công trình phát triển mới và hiện có.
Chính Sách MS-10.1: Đánh giá lượng khí thải dự kiến phát sinh từ Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm EDF
công trình phát triển mới theo các Hướng Dẫn của CEQA về Khu AIR-1 (Kiểm Soát Bụi) và AIR-2 (Giảm Thiểu Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất trong
quá trình San Gạt Phía Nam Đường Fowler) nhằm giảm thiểu các tác động về chất
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (BAAQMD) và đối
lượng không khí do xây cất liên quan đến việc thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể.
chiếu với các tiêu chuẩn của tiểu bang và liên bang. Xác định và
thực hiện các biện pháp giảm phát thải ra không khí khả thi.

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Chính Sách MS-4.2: Khuyến khích các biện pháp xây cất và thực Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
cho Chính Sách MS-4.1.
hiện trước khi cho người dân sử dụng để cải thiện chất lượng
không khí trong nhà khi sau khi người dân sử dụng công trình.
Mục Tiêu MS-6: Giảm Chất Thải.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Lượng phát thải phát sinh khi thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể sẽ không làm gia tăng
đáng kể các tác động ảnh hưởng đến chất lượng không khí tích lũy nghiêm trọng
khi thực hiện EDF AIR-1, AIR-2 và AIR-3.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch tối đa hóa tiềm năng
bảo tồn năng lượng thông qua các thiết kế và các tính năng của tòa nhà có tác
dụng giảm thiểu mức sử dụng năng lượng cần thiết. Theo mô tả trong Hướng Dẫn
Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), Kế Hoạch Cụ Thể sẽ
khuyến khích việc kết hợp năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo, các chiến
lược kiến trúc và định vị tòa nhà để tối ưu hóa các cơ hội sử dụng năng lượng mặt
trời và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt cũng như sử dụng các vật liệu đáp ứng hoặc
vượt mức yêu cầu trong nhãn năng lượng Energy Star và giảm mức tăng nhiệt mặt
trời.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu MS-11: Chất Ô Nhiễm Không Khí Độc Hại.
Giảm thiểu mức phơi nhiễm của con người với ô nhiễm không khí và các chất gây ô nhiễm không khí độc hại như ozon, cacbon monoxit, chì, và vật chất dạng hạt.
Phù Hợp
Chính Sách MS-11.1: Yêu cầu hoàn thành mô hình chất lượng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Khi kết hợp Các Đặc Trưng Thiết Kế
không khí đối với các mục đích sử dụng đất nhạy cảm như các để Xử Lý Thông Số Môi Trường AIR-1 (Kiểm Soát Bụi), AIR-2 (Giảm Thiểu Phát Thải
từ Hoạt Động Xây Cất trong quá trình San Gạt Phía Nam Đường Fowler) và AIR-3
dự án phát triển nhà ở mới được triển khai gần các nguồn ô
(Giảm Thiểu Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất trong quá trình San Gạt Phía Bắc Đường
nhiễm như xa lộ và các khu đất công nghiệp. Yêu cầu các dự
án phát triển nhà ở mới và các dự án được phân loại là các thụ Fowler và Xây Cất Tòa Nhà), các tác động gây hại sức khỏe tại các Thụ Thể Nhạy
thể nhạy cảm phải tích hợp biện pháp giảm thiểu hiệu quả vào Cảm mà Cá Nhân có Mức Tiếp Xúc Tối Đa (MEISRs) trong và ngoài khu vực dự án sẽ
các thiết kế dự án hoặc phải xây dựng cách xa các nguồn chứa thấp hơn các ngưỡng BAAQMD tương ứng. Đối với những loại phát thải do quá trình
chất gây ô nhiễm không khí độc hại (TAC) để tránh những rủi ro hoạt động, do khoảng cách của các thụ thể nhạy cảm trong Khu Vực Kế Hoạch cách
xa các nguồn cố định và thời gian tiếp xúc hạn chế, nên người dân trong Khu Vực Kế
nghiêm trọng đối với sức khoẻ và sự an toàn.
Hoạch sẽ không bị phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí độc hại.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi EDF AIR-2 (Giảm Thiểu Phát
Chính Sách MS-11.2: Đối với các dự án phát thải các chất ô
nhiễm không khí độc hại, yêu cầu những người đề xuất dự án Thải từ Hoạt Động Xây Cất trong các hoạt động san gạt phía nam Đường Fowler)
phải chuẩn bị các đánh giá rủi ro tới sức khoẻ theo các thủ tục và AIR-3 (Giảm Thiểu Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất trong các hoạt động san gạt
được BAAQMD đề nghị như là một phần trong hoạt động đánh phía bắc Đường Fowler và xây cất dự án) bao gồm các tiêu chuẩn về phát thải
ngoài trục đường và giới hạn thời gian chạy không để giảm thiểu các tác động về
giá môi trường và sử dụng biện pháp giảm thiểu hiệu quả để
chất lượng không khí liên quan đến xây cất.
giảm thiểu rủi ro tới sức khoẻ xuống mức thấp hơn đáng kể.
Ngoài ra, yêu cầu các dự án mới (chẳng hạn nhưng không giới
hạn ở các cơ sở công nghiệp, sản xuất và chế biến) là các
nguồn TAC phải được triển khai cách khu dân cư và các thụ thể
nhạy cảm khác một khoảng hợp lý.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách MS-10.2: Xem xét các tác động ảnh hưởng đến
chất lượng không khí tích lũy từ những dự án phát triển được
đề xuất để thay đổi chỉ định về sử dụng khu đất được đề xuất
và công trình phát triển mới, phù hợp với Kế Hoạch về Không
Khí Trong Lành của khu vực và luật Tiểu Bang.
Chính Sách MS-10.7: Khuyến khích giảm phát thải chất gây ô
nhiễm không khí trên toàn khu vực và trên toàn tiểu bang thông
qua bảo tồn năng lượng để cải thiện chất lượng không khí.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu MS-12: Mùi Khó Chịu.
Giảm thiểu và tránh để người dân tiếp xúc với các mùi khó chịu.
Phù Hợp
Chính Sách MS-12.2: Yêu cầu các dự án phát triển nhà ở mới Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì khu đất xung quanh Khu Vực Kế
và các dự án được phân loại là các thụ thể nhạy cảm phải được Hoạch Cụ Thể chủ yếu là các khu dân cư, và không có khả năng là nguồn gây mùi.
triển khai cách xa các cơ sở đang hoặc có thể là nguồn gây mùi. Kế Hoạch Cụ Thể không bao gồm mục đích sử dụng được BAAQMD xác định là có
Khoảng cách cách ly phù hợp sẽ được xác định dựa trên loại,
liên quan đến mùi khó chịu. Mặc dù có vị trí gần với các khu đất sử dụng cho mục
kích cỡ và hoạt động của cơ sở.
đích công nghiệp ở phía nam, nhưng Khu Vực Kế Hoạch không nằm gần các nhà
máy xử lý nước thải, bãi rác, các cơ sở chăn nuôi gia súc rào kín, trạm phân ủ, nhà
máy chế biến thực phẩm, các nhà máy lọc dầu, hoặc các nhà máy hoá học, vốn sẽ
thường phát sinh các khiếu nại về mùi. Do đó, không cần phải cách ly thêm với các
mục đích sử dụng hiện có trong khu vực xung quanh.
Mục Tiêu MS-13: Phát Thải ra Không Khí trong Hoạt Động Xây Cất.
Giảm thiểu lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí trong quá trình thực hiện các hoạt động phá hủy và xây cất.
Phù Hợp
Chính Sách MS-13.1: Bao gồm các biện pháp kiểm soát bụi, vật Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi kế hoạch này đề xuất các biện
chất dạng hạt, và khí thải từ thiết bị xây cất theo các điều kiện
pháp tuân thủ các thủ tục được BAAQMD đề nghị. EDF AIR-1 (Kiểm Soát Bụi) yêu
trong giấy phê chuẩn cho bản đồ tiểu phần, giấy phép phát triển cầu phải có các biện pháp giảm thiểu bụi trong các hoạt động vận chuyển đất (san
theo quy hoạch và phát triển địa điểm, giấy phép san gạt, và
gạt, phá hủy và di chuyển của phương tiện) và AIR-2 (Giảm Thiểu Phát Thải từ
giấy phép phá hủy. Tối thiểu, các điều kiện phải phù hợp với các Hoạt Động Xây Cất trong các hoạt động san gạt phía nam Đường Fowler) và AIR-3
biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động xây cất được đề
(Giảm Thiểu Phát Thải từ Hoạt Động Xây Cất trong các hoạt động san gạt phía bắc
xuất trong Hướng Dẫn BAAQMD CEQA hiện hành về quy mô và Đường Fowler và xây cất dự án) yêu cầu phải có các tiêu chuẩn về phát thải ngoài
loại dự án có liên quan.
trục đường và giới hạn thời gian chạy không để giảm các tác động về chất lượng
không khí liên quan đến xây cất.
Chính Sách MS-13.2: Các dự án xây cất và/hoặc phá hủy có
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi theo mô tả trong EDF HAZ-2
Phù Hợp
khả năng làm xáo trộn amiăng (từ đất hoặc vật liệu xây dựng)
(Tân Trang hoặc Phá Hủy Công Trình Hiện Có), người nộp đơn thực hiện Dự Án
phải tuân thủ tất cả các yêu cầu trong các biện pháp kiểm soát phải đảm bảo rằng dự án tuân thủ các biện pháp quản lý tốt nhất để quản lý và
chất gây độc hại cho không khí (ATCM) của Hội Đồng Nguồn
giảm bớt các vật liệu chứa amiăng cũng như tất cả các yêu cầu hiện hành liên quan
đến việc thải bỏ và xử lý sơn chì đúng cách.
Tài Nguyên Không Khí California đối với các Hoạt Động Xây
Cất, San Gạt, Khai Thác Đá và Khai Thác Mỏ Bề Mặt.
Mục Tiêu MS-14: Giảm Mức Tiêu Thụ và Tăng Hiệu Quả.
Giảm mức tiêu thụ năng lượng tính theo mỗi đầu người ít nhất 50% vào năm 2022 so với mức năm 2008 và duy trì hoặc giảm tổng mức tiêu thụ năng lượng
ròng tương đương mức năm 2022 (Tầm Nhìn Xanh) đến năm 2040.
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Chính Sách MS-14.1: Thúc đẩy tăng trưởng việc làm và nhà ở Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch thúc đẩy hoạt động
Phù Hợp
tại các khu vực có phương tiện chuyên chở công cộng và có
xây cất nhà ở cho người cao tuổi trong Khu Vực Kế Hoạch nằm cách Quảng
các tiện ích cho cộng đồng trong phạm vi đi bộ 20 phút.
Trường Evergreen Village chỉ hơn nửa dặm trong phạm vi đi bộ 20 phút. Quảng
Trường Evergreen Village bao gồm một số tiện ích cho cộng đồng phục vụ mục
đích bán lẻ và thư viện công cộng. Hiện có tuyến xe buýt 39 cung cấp dịch vụ
chuyên chở công cộng dễ tiếp cận và ở gần nhất, chạy giữa Trung Tâm Chuyên
Chở Eastridge và The Villages. Có một số điểm dừng xe buýt dành cho Tuyến 39
trong phạm vi một phần tư dặm thuộc khu Kế Hoạch Cụ Thể, và hai điểm dừng gần
với Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể nhất nằm ở giao lộ Đường Aborn và Đại Lộ Murillo,
ngay phía bắc Khu Vực Kế Hoạch.
Mục Tiêu MS-18: Bảo Tồn Nước.
Tiếp tục cải thiện các nỗ lực bảo tồn nước để đạt được kết quả tốt nhất. Tăng gấp đôi ngân sách bảo tồn nước hàng năm của Thành Phố vào năm 2040 và
đạt được một nửa mục tiêu của Sở Thủy Cục cho Quận Santa Clara hàng năm.
Phù Hợp
Chính Sách MS-18.3: Chứng minh tài lãnh đạo trong hoạt
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi vì như được mô tả trong các
động bảo vệ môi trường bằng cách khuyến khích việc tạo ra và Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2) các thiết kế
sử dụng các công nghệ mới làm giảm nhu cầu nước sạch
và biện pháp tưới tiêu sẽ sử dụng các vòi phun và máy phun nước dòng kiệt, tiết
và/hoặc tăng hiệu quả sử dụng nước.
kiệm nước ở bất cứ nơi nào có thể, và sử dụng các thiết bị tưới tiêu tạm thời, có thể
tháo lắp ở những khu vực mà việc trồng cây tự nhiên có thể bị “hủy bỏ” sau khi đã
thiết lập hệ thống tưới tiêu nhân tạo. Theo các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) trong Kế Hoạch Cụ Thể, các ống dẫn nước tái chế phải được lắp đặt
đồng thời khi xây cất hệ thống cống và hệ thống nước vệ sinh trong và ngoài khu
vực, và nếu có đủ nước tái chế, nước tái chế phải được sử dụng làm nguồn thủy lợi
chủ yếu cho quá trình thay đổi cảnh quan trong cảnh quan đường phố và các khu
đất trống trong Khu Vực Kế Hoạch. Như đã nêu trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh
Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6), Kế Hoạch Cụ Thể sẽ khuyến khích sử
dụng các giải pháp trồng cây tập trung vào cây chịu hạn, khỏe và khả năng tương
thích với các cây bản địa xung quanh đặc điệt tập trung vào các vật liệu chịu hạn,
phù hợp với các cây trồng tự nhiên xung quanh và thích nghi như một phương pháp
để giảm nhu cầu nước.
Phù Hợp
Chính Sách MS-18.5: Giảm mức tiêu thụ nước tính theo mỗi
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm một
đầu người 25% vào năm 2040 từ mức cơ sở ban đầu đã thiết loạt các biện pháp và hướng dẫn bảo tồn nước phù hợp với các mục tiêu trong Kế
lập sử dụng các Kế Hoạch Quản Lý Nước Đô Thị 2010 của các Hoạch Quản Lý Nước Đô Thị của Thành Phố. Các hướng dẫn này bao gồm bộ gá
nhà bán lẻ nước tại San José.
lắp hệ thống ống nước dòng kiệt, cảnh quan chịu hạn, và sử dụng nước tái chế, nếu
có, trong các khu đất trống có cảnh quan đường phố, như được mô tả trong Tiêu
Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6).
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Mục Tiêu MS-19: Tái Chế Nước.
Tái chế hoặc tái sử dụng 100% nguồn nước thải của Thành Phố theo cách đem lại lợi ích, bao gồm việc sử dụng gián tiếp nước tái chế như là một phần trong
việc cung cấp nước sạch.
Phù Hợp
Chính Sách MS-19.1: Yêu cầu công trình phát triển mới phải đóng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Đường ống nước tái chế hiện có
góp vào việc mở rộng hệ thống nước tái chế tiết kiệm chi phí tương nằm liền kề với Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể trong phạm vi Đường Aborn, Đường
ứng với mức độ lợi ích nhận được từ dự án phát triển nguồn nước Fowler, Đường Altia và Đường Yerba Buena. Theo các Tiêu Chuẩn Phân Khu &
Phát Triển (Chương 2) trong Kế Hoạch Cụ Thể, các ống dẫn nước tái chế phải
địa phương bền vững về mặt tài khóa và môi trường.
được lắp đặt đồng thời khi xây cất hệ thống cống và hệ thống nước vệ sinh trong và
ngoài khu vực, và nếu có đủ nước tái chế, nước tái chế phải được sử dụng làm
nguồn thủy lợi chủ yếu cho quá trình thay đổi cảnh quan trong cảnh quan đường
phố và các khu đất trống trong Khu Vực Kế Hoạch.
Phù Hợp
Chính Sách MS-19.3: Mở rộng việc sử dụng nước tái chế để
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.
cho Chính Sách MS-19.1.
Phù Hợp
Chính Sách MS-19.4: Yêu cầu sử dụng nước tái chế nếu có thể
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
được và tiết kiệm chi phí để phục vụ dự án phát triển hiện có và mới. cho Chính Sách MS-19.1.
Mục Tiêu MS-20: Chất Lượng Nước.
Đảm bảo rằng tất cả nước ở San José có chất lượng cao nhất phù hợp với mục đích sử dụng.
Phù Hợp
Chính Sách MS-20.2: Tránh tìm các hoạt động phát triển mới
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Khu Vực Kế Hoạch nằm trong khu
hoặc các hoạt động ủy quyền có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực
vực dịch vụ địa lý của Công Ty Nước San José, cung cấp nước cho Hệ Thống
đến chất lượng nước ngầm ở các khu vực đã được Sở Thủy
Nước Thành Phố San José. Nước ngầm chiếm khoảng 40% nguồn cung cấp nước
Cục Santa Clara Valley hoặc cơ quan công có thẩm quyền khác của thành phố. Lưu Vực Nước Ngầm Santa Clara có nguồn cung cấp nước thích
xác định là có mức độ cao ảnh hưởng xấu tầng chứa nước.
hợp để phục vụ Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, phù hợp với Kế Hoạch Quản Lý Nước
Đô Thị của Thành Phố. Kế Hoạch Cụ Thể sẽ sử dụng các biện pháp phát triển có
tác động thấp (LID) (bao gồm thu gom, tái sử dụng, thẩm lọc và xử lý sinh học
nước mưa) để xử lý lượng nước mưa và tăng cường khả năng tái tạo nước ngầm
theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn và yêu cầu hiện hành của Thành Phố San José
liên quan đến nước mưa.
Tài Nguyên Môi Trường
Mục tiêu ER-5: Chim Di Cư.
Bảo vệ chim di cư khỏi bị thương hoặc chết.
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Chính Sách ER-5.1: Tránh thực hiện các hoạt động làm tổn hại Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì dự án phải tuân thủ một số biện
đến các tổ chim bản địa đang hoạt động, bao gồm cả việc làm
pháp nhằm bảo vệ các tổ chim di cư, bao gồm việc khảo sát trước khi xây cất, thời
tổn hại trực tiếp và gián tiếp thông qua việc bỏ rơi chim bản địa. gian chặt bỏ cây, tạo vùng đệm trong quá trình xây cất nếu cần. Thực hiện các EDF
Tránh các hoạt động có thể gây ra các tác động đối với tổ chim
BIO-1 đến BIO-4 sẽ giúp bảo vệ chim di cư làm tổ.
trong mùa sinh sản hoặc duy trì vùng đệm từ khu thực hiện các
hoạt động này tới các tổ có chim đang trú ngụ.
Chính Sách ER-5.2: Yêu cầu các dự án phát triển kết hợp các Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
biện pháp để tránh tác động đối với việc làm tổ của chim di cư. cho Chính Sách ER-5.1.
Mục tiêu ER-6: Mặt Bằng Tự Nhiên Đô Thị.
Giảm thiểu các tác động bất lợi của quá trình đô thị hoá đến các vùng đất tự nhiên kế cận với các khu vực phát triển của Thành Phố.
Chính Sách ER-6.1: Khuyến khích lập hàng rào giữa các khu
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì tất cả các khu dân cư phía trước
dân cư và các vùng đất tự nhiên để giảm thiểu sự lấn chiếm của Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị về phía đông sẽ được rào lại. Tất cả việc thiết lập
con người, vật nuôi, và thực vậtphi bản địa vào vùng đất tự
hàng rào sẽ phải phù hợp với các quy định về rào chắn được xác định trong Kế
nhiên.
Hoạch Cụ Thể.
Chính Sách ER-6.2: Thiết kế dự án phát triển tại mặt bằng cộng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch này giảm thiểu độ dài
đường ranh giới chung giữa dự án phát triển đề xuất và các khu vực tự nhiên về
đồng tự nhiên/đô thị của Đường Biên Xanh/Ranh Giới Tăng
Trưởng Đô Thị (UGB) nhằm giảm thiểu độ dài của đường ranh phía đông. Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể nằm hoàn toàn trong Ranh Giới Tăng
giới chung giữa dự án phát triển đô thị và các khu vực tự nhiên Trưởng Đô Thị (UGB), các giới hạn phạm vi thành phố của Thành Phố San José,
bằng cách phân nhóm và xác định vị trí công trình phát triển mới phạm vi ảnh hưởng, và khu vực dịch vụ đô thị. Khu Vực Kế Hoạch nằm ở vị trí bán
gần với dự án phát triển hiện tại. Các khu vực chính có các cộng phát triển lấp chỗ trống được bao quanh bởi dự án phát triển hiện tại trên một số lô
đồng tự nhiên nằm gần UGB bao gồm Baylands ở Alviso, Santa đất dọc mặt đường. Trường hợp có đường ranh giới chung giữa các khu dân cư và
UGB, thì các bãi sau các lô đất được yêu cầu sẽ trở thành vùng đệm.
Teresa Hills, Công Viên Alum Rock và Evergreen.
Chính Sách ER-6.3: Tận dụng ánh sáng có độ chói lóa thấp ở Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì như được mô tả trong Hướng
những khu vực được phát triển gần các khu vực tự nhiên, bao
Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), ánh sáng bên ngoài
các khu vực phát triển phải không nổi bật và không gây ra ánh sáng chói hoặc
gồm cả rừng ven biển. Bất kỳ ánh sáng có cường độ cao nào
được sử dụng gần các khu vực tự nhiên sẽ được đặt càng gần xuyên qua các bất động sản lân cận hoặc các khu vực chung trong không gian mở,
mặt đất càng tốt và chiếu xuống dưới hoặc cách xa các khu vực đặc biệt các khu vực là môi trường sống của thú hoang. Đồng thời, khuyến khích
tự nhiên.
sử dụng đèn chiếu sáng có hiệu quả năng lượng, điện áp thấp. Các thiết bị chiếu
sáng phải được chiếu xuống dưới để giảm thiểu các tác động ô nhiễm ánh sáng.
Chính Sách ER-6.6: Khuyến khích sử dụng các cây bản địa khi Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch Cụ Thể khuyến khích
thiết kế cảnh quan các khu vực phát triển liền kề với các vùng
việc sử dụng các cây bản địa trong thiết kế cảnh quan liền kề với khu đất trống ở
đất tự nhiên.
phía đông của Khu Vực Kế Hoạch và trong hành lang Fowler Creek. Theo mô tả
trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6), chủ đề
cảnh quan cho Hành Lang Fowler Creek khuyến khích sử dụng đồng cỏ nguyên
sinh và thảm phủ mặt đất. Hơn nữa, Hướng Dẫn Cảnh Quan còn khuyến khích sử
dụng các loại cây cối bản địa, khỏe, có khả năng chịu hạn và thích ứng với các cây
trồng xung quanh hiện có trong khu vực trên khắp Khu Vực Kế Hoạch.
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Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Khu vực Kế Hoạch Cụ Thể dự kiến là
sẽ không tạo điều kiện cho thú cưng và thú hoang di chuyển trong khu vực vì các
vùng đất nằm ngay phía bắc, phía tây và phía nam của khu vực đã được xây dựng
đường xá, nhà ở và các công trình xây dựng khác. Hiện nay, hàng rào lưới cũng bao
quanh khu vực theo những hướng này. Hàng rào và hệ thống phát triển xung quanh
có tác dụng những rào chắn không cho thú hoang di chuyển theo những hướng này.
Hiện nay, các vùng đất thoáng xuất hiện nhiều hơn ở phía đông. Kế Hoạch Cụ Thể
yêu cầu tất cả các lô đất tiếp giáp với Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị phải có hàng
rào dọc đường bao bất độngs ản, tạo ra rào chắn để không cho các loài động vật di
chuyển giữa các khu vực phát triển và các khu vực môi sinh tự nhiên.
Phù Hợp
Chính Sách ER-6.8: Thiết kế và xây cất dự án phát triển sao
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi vì nó sẽ không dẫn đến sự thay
cho tránh làm thay đổi các mô hình thoát nước trên các khu vực đổi mô hình thoát nước trên các khu vực tự nhiên kế cận bên ngoài UGB vì các khu
tự nhiên kế cận và các cây bản địa lân cận, như cây sồi.
vực này là thượng nguồn từ Vùng Quy Hạch và sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự phát
triển hạ lưu. Đối với Fowler Creek, Kế Hoạch Cụ Thể sẽ bảo vệ khu vực ven bờ này
trong trạng thái tự nhiên vốn có của nó và sẽ không làm thay đổi đường nước tưới
cho các cây ở hạ lưu. Hơn nữa, việc tuân thủ các yêu cầu về nước mưa của Thành
Phố sẽ không làm thay đổi đáng kể khối lượng hoặc tốc độ dòng nước mặt chảy ra
trong suối. Việc duy trì tốc độ dòng chảy nước mặt hiện tại trong Fowler Creek giúp
giảm thiểu khả năng xói mòn ở hạ lưu. Kết quả là bảo vệ được các cây cối hiện có
nằm kế cận Khu Vực Kế Hoạch dọc theo Fowler Creek. Các khu vực khác ở hạ lưu
ttính ừ Khu Vực Kế Hoạch chủ yếu được phát triển xây dựng nhà ở gồm cây cảnh
và/hoặc cây bản địa được thiết kế tạo cảnh quan và được tưới tiêu.
Mục tiêu ER-8: Nước Mưa.
Giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng nước mặt và nước ngầm và bảo vệ bất động sản và tài nguyên thiên nhiên khỏi dòng nước mưa chảy
tràn ra tại Thành Thố San José.
Phù Hợp
Chính Sách ER-8.1: Quản lý dòng chảy nước mưa theo các
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi dòng chảy nước mưa từ Khu
Chính Sách của Thành Phố về Quản Lý Kỹ Thuật Thay Đổi Lưu Vực Kế Hoạch sẽ được quản lý theo các yêu cầu hiện hành liên quan đến việc xử
Lượng Nước (8-14) và Quản Lý Dòng Chảy Đô Thị Sau Xây
lý nước mưa. Các yêu cầu về nước mưa đòi hỏi xử lý 100% lưu lượng dòng chảy
Dựng (6-29).
nước mưa bằng các biện pháp phát triển có mức ảnh hưởng thấp (LID), bao gồm
thu gom, tái sử dụng, thẩm lọc và xử lý sinh học nước mưa. Một cách để tuân thủ
pháp luật hiện hành được trình bày trong Chương 7: Hạ Tầng Cơ Sở và các Dịch
Vụ Công Cộng, trong đó mô hình kế hoạch quản lý nước mưa bao gồm chiến lược
quản lý nước mưa đa tầng được thiết kế đặc biệt nhằm giảm thiểu các tác động
thuỷ văn tiềm ẩn cũng như để bảo vệ và tăng cường các chức năng và giá trị của
các hệ thống thoát nước trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể và ở vùng hạ lưu.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách ER-6.7: Gồm rào chắn để tránh động vật lui tới
trong phạm vi công trình phát triển mới và, nếu có thể, trong
phạm vi khu vực phát triển hiện có, để ngăn không cho các loài
động vật lui tới (ví dụ, thú cưng và thú hoang) giữa các khu vực
phát triển và các khu vực sinh cảnh tự nhiên nơi những rào
chắn đó sẽ giúp bảo vệ các loài nhạy cảm.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì các biện pháp phát triển có tác
động thấp (LID) (bao gồm thu gom, tái sử dụng, thẩm lọc và xử lý sinh học nước
mưa) sẽ được sử dụng để xử lý dòng chảy nước mưa và tăng cường khả năng tái
tạo nước ngầm theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn và yêu cầu hiện hành của Thành
Phố San José.

Phù Hợp

Chính Sách ER-8.5: Đảm bảo rằng tất cả các dự án phát triển
ở San José đều tối đa hóa các cơ hội lọc, thẩm lọc, lưu trữ và
tái sử dụng hoặc làm bay hơi nước mưa tại chỗ.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi theo yêu cầu của pháp luật, dự
án sẽ phải tuân thủ các yêu cầu hiện hành đối với nước mưa của khu vực và địa
phương có nhiệm vụ xử lý 100% dòng chảy nước mưa bằng các biện pháp phát
triển có tác động thấp (LID). Những biện pháp này sẽ bao gồm thu gom, tái sử
dụng, thẩm thấu, xử lý sinh học nước mưa. Theo yêu cầu của các hướng dẫn và
tiêu chuẩn áp dụng tại khu vực và địa phương, dự án kết hợp các biện pháp LID để
giảm lượng chất ô nhiễm chảy khỏi khu vực dự án và duy trì tỷ lệ dòng chảy nước
mặt trước khi triển khai dự án phát triển. EDF HWQ-1 (Xử Lý Sinh Học và Cảnh
Quan) và HWQ-2 (Bảo Trì các Thiết Bị Lọc Nước Mưa) cũng sẽ giúp tối đa hóa quá
trình thẩm lọc, lưu trữ và tái sử dụng nước mưa.

Phù Hợp

Chính Sách ER-8.7: Khuyến khích tái sử dụng nước mưa cho
các mục đích có ích trong hạ tầng cơ sở hiện tại và dự án phát
triển trong tương lai thông qua việc lắp đặt các thùng chứa, bể
chứa nước mưa hoặc các phương tiện lưu giữ và tái sử dụng
nước khác.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì Hướng Dẫn Tạo Cảnh Quan Bền
Vững được xác định trong Chương 6 của Kế Hoạch Cụ Thể khuyến khích lắp đặt
thùng, bể chứa nước mưa hoặc các phương tiện lưu giữ và tái sử dụng nước khác
để thúc đẩy việc sử dụng lại nước mưa trong Khu Vực Kế Hoạch.

Phù Hợp

H-18

Chính Sách ER-8.4: Đánh giá khả năng gây ô nhiễm nguồn
nước mặt và nước ngầm và yêu cầu các biện pháp ngăn ngừa
thích hợp khi đề xuất các công trình phát triển mới tại các khu
vực có dòng chảy nước mưa sẽ trực tiếp tràn vào các con lạch
thượng nguồn từ các cơ sở tái tạo nước ngầm.
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Mô hình kế hoạch quản lý nước mưa cho thấy rằng hệ thống thoát nước tại chỗ sẽ
được chuyển đến một trong ba hệ thống ba bể riêng biệt bao gồm bể lưu trữ, bể xử
lý sinh học và bể trong Kế Hoạch Quản Lý Biến Đổi Lưu Lượng (HMP) đáp ứng các
yêu cầu hiện hành liên quan đến thu trầm tích tại chỗ trước khi vào hệ thống thoát
nước phòng bão. EDF HWQ-1 (Xử Lý Sinh Học và Cảnh Quan) và HWQ-2 (Bảo Trì
các Thiết Bị Lọc Nước Mưa) cũng sẽ giúp tối đa hóa quá trình thẩm lọc, lưu trữ và
tái sử dụng nước mưa.

Phù Hợp?

H-19

Phù Hợp
Chính Sách ER-9.3: Sử dụng tài nguyên nước theo cách không Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì nó không làm suy giảm nguồn
làm suy giảm nguồn cung cấp nước mặt hoặc nước ngầm hoặc cung cấp nước mặt hoặc nước ngầm hoặc gây ra sự thâm hụt trong nguồn nước
gây ra sự thâm hụt trong nguồn nước ngầm.
ngầm. Hơn nữa, Nguồn Nước Ngầm Santa Clara có đủ nước để phục vụ Kế Hoạch
Cụ Thể. Ngoài ra, theo trao đổi bên trên, việc áp dụng các biện pháp LID và EDF
HWQ-1 (Xử Lý Sinh Học và Cảnh Quan) và HWQ-2 (Bảo Trì các Thiết Bị Lọc Nước
Mưa) cũng sẽ giúp tối đa hóa mức thẩm thấu, lưu trữ và tái sử dụng nước mưa.
Mục Tiêu ER-10: Khảo Cổ Học và Cổ Sinh Vật Học.
Giữ gìn và bảo tồn các kiến trúc, địa điểm, các khu và di tích quan trọng về mặt khảo cổ để tăng cường ý thức về nhận thức về lịch sử và bản sắc cộng đồng.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Theo mô tả trong EDF CUL-3 (Di
Chính Sách ER-10.2: Nhận thấy rằng có thể tìm thấy nhiều di
Hài Người Vô Danh), trước khi cấp bất kỳ giấy phép san gạt hoặc bất kỳ giấy phép
hài Người Mỹ Bản Địa ở những vị trí bất ngờ, nên phải đặt ra
yêu cầu trên tất cả các giấy phép phát triển và bản đồ thăm dò nào cho phép động thổ, người nộp đơn thực hiện dự án, với sự chấp nhận của
Giám Đốc Quy Hoạch, Xây Dựng, và Thi Hành Bộ Luật, sẽ phải chứng minh được
tiểu phần rằng nếu phát hiện thấy trong quá trình xây cất, thì
rằng mình có ghi lưu ý về việc phát hiện di hài con người, theo luật được áp dụng
hoạt động phát triển phải chấm dứt cho đến khi có khảo sát
rộng rãi, và các hướng dẫn của CEQA, vào bất kì kế hoạch san gạt nào. Nếu phát
chuyên môn xác nhận liệu đó có phải mộ chôn lấp con người
hay không. Nếu di hài được xác định là Người Mỹ Bản Địa, luật hiện di hài con người, thì phải tuân thủ tất cả các luật được áp dụng rộng rãi và các
hướng dẫn của CEQA.
pháp hiện hành của Tiểu Bang sẽ được thi hành.
Nếu chuyên viên giảo nghiệm tử thi của quận xác định rằng di hài là của người Mỹ
Bản Địa, thì người nộp đơn thực hiện Dự Án phải tuân theo tất cả các chính sách,
sắc lệnh hoặc luật bắt buộc.
Chính Sách ER-10.3: Đảm bảo rằng các luật, quy định và bộ
luật bảo tồn di vật lịch sử của Thành Phố, Tiểu Bang và Liên
Bang được thi hành, bao gồm các luật liên quan đến tài nguyên
khảo cổ học và cổ sinh vật học, để đảm bảo bảo vệ đầy đủ các
tài nguyên lịch sử và tiền sử.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Việc triển khai dự án phát triển theo
Kế Hoạch Cụ Thể phải tuân thủ luật áp dụng liên quan đến các tài nguyên khảo cổ
học và cổ sinh vật học. Các EDF CUL-1 (Phát Hiện Tài Nguyên Văn Hoá Chưa Xác
Định), CUL-2 (Phát Hiện Tài Nguyên Cổ Sinh Vật Chưa Xác Định) và CUL-3 (Phát
Hiện Di Hài Người Vô Danh) sẽ đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ các di vật lịch sử và tiền
sử. Không có tài nguyên lịch sử trong Khu Vực Kế Hoạch.

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Mục tiêu ER-9: Tài Nguyên Nước.
Bảo vệ tài nguyên nước vì chúng quan trọng đối với tình hình sinh thái và kinh tế của khu vực và người dân.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể

Phù Hợp?

Phù Hợp
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H-20

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Lưu Tâm / Nguy Cơ Môi Trường
Mục Tiêu EC-1: Mức Tiếng Ồn tới Cộng Đồng và Sự Tương Thích trong Mục Đích Sử Dụng Đất.
Giảm thiểu tác động của tiếng ồn tới người dân thông qua kỹ thuật chặn và giảm tiếng ồn, và thông qua các chính sách sử dụng đất hợp lý.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch bao gồm hoạt động
Chính Sách EC-1.1: Xác định vị trí công trình phát triển mới ở
phát triển cộng đồng nhà ở dành cho người cao tuổi và nằm trong khu vực được
những nơi có mức ồn phù hợp với mục đích sử dụng được đề
xuất. Xem xét các tiêu chuẩn và hướng dẫn về tiếng ồn của liên bao quanh chủ yếu là các khu nhà ở và nơi có mức tiếng ồn chấp nhận được đối
với nhà ở. Các khu nhà ở được đề xuất trong Kế Hoạch Cụ Thể dự kiến sẽ tạo ra
bang, tiểu bang và Thành Phố như là một phần trong đánh giá
công trình phát triển mới. Các tiêu chuẩn áp dụng và hướng dẫn mức tiếng ồn thấp điển hình cho khu nhà ở liên quan đến việc bảo trì nhà cửa và
các hoạt động cư trú khác. Kế Hoạch Cụ Thể sẽ phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn
về sử dụng đất ở San José bao gồm:
và hướng dẫn về tiếng ồn của liên bang, tiểu bang và Thành Phố. Ngoài ra, EDF
Mức Tiếng Ồn Bên Trong
NOI-1 (HVAC và Thiết Bị Bể Bơi trong Trung Tâm Giải Trí) và NOl-2 (Chuẩn Bị Mặt
•
Tiêu chuẩn của Thành Phố về mức tiếng ồn bên trong nhà Bằng, San Gạt, Xây Cất Công Trình và Lát Nền) sẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu
ở, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở chăm sóc sức khỏe và bệnh chuẩn tiếng ồn của Thành Phố.
viện là 45 dBA DNL. Bao gồm thiết kế trên công trình và tại
khu vực dự án, xây cất công trình và kỹ thuật giảm tiếng ồn
phù hợp trong công trình phát triển mới để đáp ứng tiêu
chuẩn này. Đối với các khu vực dự án có mức tiếng ồn bên
ngoài từ 60 dBA DNL trở lên, phải phân tích âm thanh theo
các giao thức trong Bộ Luật Xây Dựng California được
Thành Phố thông qua để chứng minh rằng các dự án phát
triển có thể đáp ứng được tiêu chuẩn này. Việc phân tích
âm thanh phải dựa trên các kỹ thuật làm giảm tiếng ồn theo
lưu lượng dự kiến của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung để
đảm bảo tính tương thích trong việc sử dụng đất và tính phù
hợp với Kế Hoạch Tổng Thể trong suốt kế hoạch này.
Mức Tiếng Ồn Bên Ngoài
•
Mục tiêu mức tiếng ồn bên ngoài có thể chấp nhận của
Thành Phố là 60 dBA DNL trở xuống đối với các khu nhà ở
và hầu hết các khu sử dụng đất công nghiệp (Bảng EC-1).
Mục tiêu mức tiếng ồn bên ngoài có thể chấp nhận được
thiết lập cho Thành Phố, ngoại trừ khu vực xung quanh
Sân Bay Quốc Tế San José và Trung Tâm Thành Phố, như
được mô tả dưới đây:





Khiến DNL ở các thụ thể nhạy tiếng ồn tăng thêm năm
dBA DNL trở lên ở những nơi mà mức tiếng ồn duy trì ở
mức “Thường Được Chấp Nhận”; hoặc
Khiến DNL ở các thụ thể nhạy tiếng ồn tăng thêm ba
dBA DNL trở lên ở những nơi mà mức tiếng ồn sẽ
tương đương hoặc vượt quá mức “Thường Được Chấp
Nhận”.

Phù Hợp?

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
o Đối với các dự án đa gia cư mới và đối với thành
phần khu nhà ở trong dự án phát triển phức hợp, áp
dụng tiêu chuẩn 60 dBA DNL trong các khu vực có
thể có hoạt động ngoài trời, trừ ban công, cổng nhà
và hành lang đối diện với các tuyến đường hiện có.
Một số khu vực sử dụng chung đáp ứng được tiêu
chuẩn 60 dBA DNL đối với tiếng ồn bên ngoài sẽ khả
dụng cho tất cả các cư dân. Sử dụng các kỹ thuật
giảm tiếng ồn như che chắn bằng các tòa nhà và
công trình cho các khu vực sử dụng chung ngoài trời.
Trên các địa điểm có đường bay trực tiếp hoặc ở gần
đường cao, sử dụng kỹ thuật giảm tiếng ồn để đạt
được tiêu chuẩn 60 dBA DNL đối với tiếng ồn từ các
nguồn khác không phải máy bay và phân đường cao.
o Đối với khu đơn gia cư, áp dụng tiêu chuẩn 60 dBA
DNL đối với tiếng ồn bên ngoài trong các khu vực
riêng tư có thể có hoạt động ngoài trời, chẳng hạn
như sân sau.
Chính Sách EC-1.2: Giảm ảnh hưởng do tiếng ồn từ công trình Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi các khu nhà ở được đề xuất
phát triển mới trên những khu đất nhạy tới mức tiếng ồn tăng cao trong Kế Hoạch Cụ Thể dự kiến sẽ tạo ra mức tiếng ồn thấp điển hình cho khu
(Loại 1, 2, 3, và 6) bằng cách giới hạn mức phát tiếng ồn và bằng nhà ở liên quan đến việc bảo trì nhà cửa và các hoạt động cư trú khác.
cách yêu cầu hiện hành các biện pháp giảm tiếng ồn như bọc
cách âm và tấm chắn âm, nếu có thể được. Thành Phố xem xét
các tác động đáng kể sẽ xảy ra do tiếng ồn nếu một dự án sẽ:



Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi kế hoạch đã thiết lập các biện
pháp làm giảm khả năng gây tiếng ồn trong quá trình chuẩn bị, san gạt, xây cất và
lát nền. EDF NOI-2 (Chuẩn Bị Mặt Bằng, San Gạt, Xây Cất Công Trình và Lát
Nền) sẽ yêu cầu người nộp đơn dự án phải tuân thủ một số biện pháp nhằm giảm
tiếng ồn xây cất, bao gồm việc hạn chế thời gian xây cất khi hoạt động trong
phạm vi 500 feet tính từ khu nhà ở hiện có vào các ngày trong tuần từ 7 giờ sáng
đến 4 giờ chiều, đảm bảo rằng các hoạt động xây cất không xảy ra trong phạm vi
500 foot tính từ bất kỳ khu nhà ở hiện có nào trong khoảng thời gian liên tục kéo
Bao gồm các hoạt động tạo tiếng ồn đáng kể (như phá dài hơn một năm, yêu cầu tất cả thiết bị xây cất hoạt động tốt và chỉ định một
dỡ công trình, san gạt, đào, đóng cọc, sử dụng các thiết nhân viên phụ trách tiếng ồn chịu trách nhiệm phản hồi và điều tra các khiếu nại
bị tác động, hoặc xây cất khung) kéo dài hơn 12 tháng. về tiếng ồn.
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Đối với các dự án lớn hoặc phức tạp như vậy, cần phải có và
phải thực hiện kế hoạch hậu cần về tiếng ồn xây cất quy định cụ
thể thời gian xây cất, các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ
rung, công bố hoặc thông báo lịch xây cất, và chỉ định một điều
phối viên phụ trách tiếng ồn chịu trách nhiệm phản hôì những
khiếu nại ở khu dân cư trước khi bắt đầu xây cất trong suốt quá
trình thi cất nhằm giảm thiểu tiếng ồn cho người dân lân cận và
các khu vực khác.
Mục Tiêu EC-2: Độ Rung.
Giảm thiểu tác động rung đến người, nhà ở và hoạt động kinh doanh.
Chính Sách EC-2.3: Yêu cầu công trình phát triển mới phải giảm Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì các thiết bị nặng có thể sẽ
không hoạt động gần hơn 15 feet so với khu nhà ở sẽ xây dựng, nên độ rung có
thiểu các tác động rung đến các khu lân cận trong quá trình phá
dỡ và xây cất. Đối với các kiến trúc lịch sử nhạy cảm, áp dụng giới thể là 0.150 PPV hoặc thấp hơn, với các thiết bị thông thường khác như máy ủi
và máy xúc có thể có độ rung là 0.064 PPV hoặc nhỏ hơn. Các mức này thấp hơn
hạn độ rung là 0.08 in/giây PPV (vận tốc hạt cực đại) để giảm
thiểu khả năng gây tổn hại mỹ quan cho tòa nhà. Áp dụng giới hạn ngưỡng 0.2 PPV - ngưỡng được Thành Phố San José thiết lập là sẽ có khả năng
độ rung là 0.20 in/giây PPV để giảm thiểu khả năng làm tổn hại mỹ làm tổn hại mỹ quan. Ngoài ra, không có kiến trúc lịch sử nhạy cảm trong vùng
quan cho các tòa nhà xây cất theo cách thông thường.
phụ cận Khu Vực Kế Hoạch.
Chính Sách EC-2.4: Xem xét các ảnh hưởng của rung chấn trên Sáng Kiến phù hợp với chính sách này. Sáng Kiến sẽ tạo ra một Vùng Phủ Ngoài
mặt đất trong bản phân tích để có thể đưa ra những thay đổi về Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi mới bao gồm Khu Vực Kế Hoạch. Như đã nêu
Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông.
trong Chính Sách EC-1.1, Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm hoạt động phát triển cộng
đồng nhà ở cho người cao tuổi nằm trong khu vực được bao quanh chủ yếu bởi
các khu nhà ở. Khu Vực Kế Hoạch sẽ nằm trong khu vực có mức độ ồn và độ
rung phù hợp với mục đích sử dụng nhà ở. Khu nhà ở được đề xuất trong Kế
Hoạch Cụ Thể dự kiến sẽ tạo ra mức tiếng ồn và độ rung thấp điển hình cho khu
nhà ở liên quan đến việc bảo trì nhà cửa và các hoạt động cư trú khác.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách EC-1.7: Yêu cầu các hoạt động xây cất ở San José
sử dụng các thiết bị và kỹ thuật giảm tiếng ồn khả dụng tốt nhất
và hạn chế thời gian xây cất gần khu nhà ở theo Bộ Luật Thành
Phố của Thành Phố. Thành Phố xem xét những tác động chủ
yếu sẽ xảy ra do tiếng ồn trong quá trình xây cất nếu dự án nằm
trong phạm vi 500 feet tính từ khu vực dân cư hoặc 200 feet tính
từ khu thương mại hoặc văn phòng sẽ:
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu EC-3: Nguy Cơ Địa Chấn.
Giảm thiểu nguy cơ chấn thương, tử vong, thiệt hại về tài sản, và sự gián đoạn của cộng đồng do rung động địa chấn, đứt gãy, tàn phá mặt đất (hóa lỏng và
lan rộng trên bề mặt), sạt lở đất do động đất và biến dạng mặt đất do động đất gây ra.
Chính Sách EC-3.1: Thiết kế tất cả các kiến trúc có thể sinh
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì tất cả các cải tiến cơ cấu bắt
Phù Hợp
sống mới hoặc tu sửa lại theo Bộ Luật Xây Dựng California và
buộc phải được thiết kế phù hợp với luật pháp hiện hành của tiểu bang và địa
Bộ Luật Phòng Cháy Chữa Cháy mới nhất của California được phương. Hơn nữa, như mô tả trong dự án phát triển EDF GEO-2 (Điều Tra và Báo
tu chính án theo địa phương và được Thành Phố San José
Cáo Địa Kỹ Thuật Cấp Thiết Kế) và GEO-3 (Đào và Khoan trong Khu Vực Phủ
thông qua, bao gồm các quy định liên quan đến các lực ngang. Lấp) trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể sẽ bị điều tra địa kỹ thuật, bao gồm đào và
khoan để xác định các giải pháp kỹ thuật địa kỹ thuật thích hợp.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Một phần của Khu Vực Kế Hoạch
Phù Hợp
Chính Sách EC-3.2: Trong các vùng có nguy cơ địa chấn được
nằm trong một vùng xác định đòi hỏi phải hoàn thành nghiên cứu địa chất toàn
xác định theo Đạo Luật Phân Chia Vùng Đứt Gãy Alquist-Priolo,
diện, như được mô tả trong EDF GEO-2 (Điều Tra và Báo Cáo Ðịa Kỹ Thuật Cấp
Đạo Luật Lập Bản Đồ Khu Vực Có Nguy Cơ Địa Chấn tại
Thiết Kế). Thêm vào đó, EDF GEO-1 (Vùng Loại Trừ) và GEO-3 (Đào và Khoan
California và/hoặc được Thành Phố San José xác định, hoàn
thành các cuộc điều tra về địa kỹ thuật và địa chất, đồng thời phê trong Khu Vực Phủ Lấp) yêu cầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Thành
Phố liên quan đến rà phá các nguy cơ địa chấn, cũng như đào và khoan thêm nếu
chuẩn các đề xuất phát triển chỉ khi mức độ nghiêm trọng của
nguy cơ địa chấn đã được đánh giá và các biện pháp giảm thiểu Thành Phố yêu cầu, trong đó sẽ tiếp tục giải quyết các tác động trong vùng có
nguy cơ địa chấn. Ngoài ra xem bản phân tích Chính Sách EC-3.1.
thích hợp được đưa ra theo sự đánh giá và phê chuẩn của Nhà
Địa Chất Học của Thành Phố San José. Phải tuân theo các hướng
dẫn của tiểu bang để đánh giá và giảm thiểu các nguy cơ địa chấn
và Bộ Luật Xây Dựng của California được Thành Phố thông qua.
Mục Tiêu EC-4: Nguy Cơ Đất và Địa Chất.
Giảm thiểu nguy cơ chấn thương, tử vong và thiệt hại về tài sản do không đất và dốc không ổn định bao gồm sạt lở đất, chên lệch độ lún và xói mòn nhanh.
Phù Hợp
Chính Sách EC-4.1: Thiết kế và xây cất tất cả các kiến trúc có Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Xem bản phân tích Chính Sách
thể sinh sống mới hoặc tu sửa lại theo các yêu cầu của Bộ Luật EC-3.1. Kế Hoạch Cụ Thể cũng sẽ phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện
hành trong Bộ Luật Thành Phố của Thành Phố, bao gồm các quy định về kiểm
Xây Dựng California và bộ luật thành phố mới nhất được tu
soát đất trương nở, san gạt và nước mưa.
chính án và thông qua bởi Thành Phố San José, bao gồm các
quy định về kiểm soát đất trương nở, san gạt và nước mưa.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Dự án sẽ tuân thủ các yêu cầu
Chính Sách EC-4.5: Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động phát
hiện hành của Bộ Luật Thành Phố San José liên quan đến việc san gạt đòi hỏi
triển mà cần phải san gạt không ảnh hưởng đến các bất động
sản liền kề, các dòng suối địa phương và hệ thống thoát nước phải có Kế Hoạch Kiểm Soát Xói Mòn. Kế Hoạch Kiểm Soát Xói Mòn phải được
kết hợp với kế hoạch san gạt/lập bản đồ địa điểm hoặc được đệ trình riêng cho
mưa bằng cách thiết kế và xây dựng công trình để thoát nước
đúng cách và giảm thiểu xói mòn. Cần có Kế Hoạch Kiểm Soát Giám Đốc Công Chính. EDF HWQ-3 (Kế Hoạch Kiểm Soát Xói Mòn) đòi hỏi phải
chuẩn bị và đệ trình kế hoạch kiểm soát xói mòn tạm thời và chính thức cho Sở
Xói Mòn đối với tất cả các dự án phát triển tư nhân gây ra xáo
Công Chính Thành Phố. Kế Hoạch Kiểm Soát phải được kết hợp với kế hoạch
trộn đất trên một hoặc nhiều mẫu, gần với dòng suối/sông bất
kỳ, và/hoặc nằm ở các vùng sườn đồi. Cũng cần lập Kế Hoạch san gạt/lập bản đồ địa điểm hoặc được đệ trình riêng cho Giám Đốc Công Chính.
Kiểm Soát Xói Mòn đối với bất kỳ hoạt động san gạt nào xảy ra EDF HWQ-3 (Kế Hoạch Kiểm Soát Xói Mòn) đòi hỏi phải chuẩn bị và đệ trình kế
hoạch kiểm soát xói mòn tạm thời và chính thức cho Sở Công Chính Thành Phố.
vào ngày 15 tháng Mười đến ngày 15 tháng Tư.
Chính Sách EC-4.6: Đề xuất tiến hành đánh giá dự án phát triển Tất cả hoặc một phần Khu Vực Kế Hoạch nằm trong vùng đệm rộng 1,000 foot để
hình thành đất secpentin được xác định là tồn tại trong Thành Phố José. Kế
ở các khu vực đất chứa amiăng xuất hiện tự nhiên (tức
serpentinite) mà cần phải có sự xáo trộn đất và/hoặc phát triển các Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì việc thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể sẽ
bao gồm các biện pháp quản lý xây cất tốt nhất được thiết lập bởi các cơ quan
khu nhà ở hoặc các công trình nhạy cảm khác có thể gây nguy
hiểm cho con người từ các hạt amiăng bay trong không khí trong kiểm soát ô nhiễm không khí của địa phương và của Tiểu Bang nhằm giảm thiểu
quá trình xây cất và giai đoạn sau xây cất. Các nguy cơ phải được sự phơi nhiễm với amiăng có trong tự nhiên. Các biện pháp này được đưu vào và
đánh giá, ở mức tối thiểu, bằng cách sử dụng các hướng dẫn và xem xét như là một phần của giấy phép san gạt kết hợp với các tiêu chuẩn pháp
quy định của Ban Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh và lý, hướng dẫn và yêu cầu hiện hành của Thành Phố San José.
Hội Đồng phụ trách Tài Nguyên Không Khí California.
Mục Tiêu EC-5: Nguy Cơ Lũ Lụt.
Bảo vệ cộng đồng khỏi bị lũ lụt và ngập lụt và bảo tồn các thuộc tính tự nhiên của vùng ngập và kênh tháo lũ tại địa phương.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi các hệ thống thoát nước và san
Chính Sách EC-5.4: Xây dựng các cơ sở kiểm soát lũ với sự
gạt trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ được thiết kế để chuyển các dòng chảy 100 năm
hợp tác của Sở Thủy Cục Santa Clara Valley để bảo vệ các
khu vực không phải chịu đợt lũ lụt có tỉ lệ xảy ra “1%” hoặc “100 có một từ vùng sườn đồi và Khu Vực Kế Hoạch đến các điểm kết nối của hệ thống
năm” một lần hoặc các trận lụt ít khi xảy ra khi được Tiểu Bang thoát nước hiện có theo hướng tránh các khu nhà ở được đề xuất. Ngoài ra, việc
san gạt sẽ được thiết kế sao cho các khu nhà ở không nằm trong khu vực có nguy
yêu cầu.
cơ chịu đợt lũ lụt 100 năm một lần.
Chính Sách EC-5.11: Nếu có thể, hãy giảm số lượng bề mặt
Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể chủ yếu là chưa phát triển và do đó không đề xuất dự
không thấm nước như là một phần của việc cải tạo và cải tiến
án tái phát triển khu vực phát triển rộng lớn. Tuy nhiên, Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể
đường bộ thông qua việc lựa chọn vật liệu, quy hoạch vị trí và
sẽ phù hợp với chính sách này vì như được mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế
thiết kế đường phố.
Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6), Kế Hoạch sẽ sử dụng các kỹ thuật
thiết kế cảnh quan và các vật liệu thẩm thấu, lọc, lưu giữ, bốc hơi và/hoặc ngăn
chặn dòng chảy càng gần nguồn càng khả thi. Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm các khu
vực xử lý sinh học và các khu vực cảnh quan liền kề với lối đi bộ và các công trình
cải tiến không thấm nước cho người đi bộ. Hơn nữa, Kế Hoạch Cụ Thể kết hợp
các biện pháp phát triển có tác động thấp (LID). Những biện pháp này sẽ bao gồm
thu gom, tái sử dụng, thẩm thấu và xử lý sinh học nước mưa.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Phù Hợp
Chính Sách EC-5.16: Thực hiện các yêu cầu về Quản Lý Dòng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì dòng chảy đô thị từ Khu Vực Kế
Hoạch sẽ được kiểm soát theo các điều khoản thuộc yêu cầu, hướng dẫn, tiêu
Chảy Đô Thị Sau Xây Cất thuộc Giấy Phép NPDES Thành Phố
của Thành Phố để giảm dòng chảy đô thị từ các khu vực dự án. chuẩn pháp lý hiện hành của Thành Phố San José.
Mục Tiêu EC-6: Vật Liệu Độc Hại.
Bảo vệ cộng đồng khỏi những rủi ro vốn có trong quá trình vận chuyển, phân phối, sử dụng, lưu trữ và xử lý các vật liệu độc hại.
Phù Hợp
Chính Sách EC-6.2: Yêu cầu lưu trữ, sử dụng các vật liệu độc
Kế Hoạch Cụ Thể sẽ phù hợp với chính sách này vì tất cả các vật liệu độc hại như
hại và chất thải đúng cách để tránh rò rỉ, sự cố nổ, hỏa hoạn tiềm amiăng, sơn chì, thiết bị chiếu sáng hơi thủy ngân và huỳnh quang bắt buộc phải
được xử lý đúng theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, EDF HAZ-1 (Kế Hoạch
ẩn, thoát khí độc hại và để ngăn không cho các vật liệu vô hại
riêng lẻ kết hợp để tạo thành các chất độc hại, đặc biệt là tại thời Quản Lý Đất) đòi hỏi phải lập kế hoạch quản lý đất cho tất cả các hoạt động phát
triển để đảm bảo rằng đất đào được lấy mẫu và xử lý/loại bỏ đúng cách và các vật
điểm doanh nghiệp và người dân thải bỏ. Yêu cầu xử lý vật liệu
độc hại và chất thải đúng cách tại các cơ sở được cấp phép.
liệu đưa vào để lấp đất được sàng lọc/phân tích trước khi đưa vào sử dụng. EDF
HAZ-2 (Tân Trang hoặc Phá Huỷ Công Trình Hiện Có), HAZ-3 (Loại Bỏ Giếng
phục vụ Nông Nghiệp) và HAZ-4 (Thải Bỏ Thùng Phuy và Máy Biến Áp) đưa ra các
khuyến nghị liên quan đến việc loại bỏ thùng phuy, amiăng, sơn chì cũng như loại
bỏ giếng phục vụ nông nghiệp và máy biến áp. Không được sử dụng, lưu trữ hoặc
vận chuyển lượng lớn vật liệu độc hại vào hoặc ra ngoài khu vực dự án sau khi
xây cất, trừ một lượng nhỏ các vật liệu thường liên quan đến khu nhà ở.
Phù Hợp
Chính Sách EC-6.6: Giải quyết thông qua đánh giá môi trường Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì mục đích sử dụng đất xung
đối với tất cả các đề xuất về khu nhà ở, công viên và khu giải trí, quanh Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể chủ yếu là làm khu dân cư, nơi không có khả
trường học, cơ sở chăm sóc ban ngày, bệnh viện, nhà thờ mới năng là nguồn phát tán các vật liệu độc hại. Tuy vậy, Khu Vực Kế Hoạch có vị trí
hoặc các mục đích sử dụng đất khác mà có thể đặt một nhóm
gần với khu đất có mục đích sử dụng cho công nghiệp ở phía Nam, nên các phê
chuẩn trong tương lai cho việc phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ phải được
dân cư nhạy cảm gần các địa điểm mà các vật liệu nguy hại
được hoặc có thể được lưu trữ ở đó; khả năng xảy ra sự cố phát xem xét lại về môi trường trong phạm vi pháp luật yêu cầu. Như được nêu trong
tán bất ngờ, nguy cơ đối với sức khoẻ con người và đối với các Chính Sách EC-6.2, người nộp đơn thực hiện dự án sẽ phải lập Kế Hoạch Quản
nhóm dân cư nhạy cảm, và các biện pháp giảm nhẹ, nếu cần, để Lý Đất và thực hiện các EDF HAZ-1, HAZ-2 và HAZ-3, đề cập đến việc xử lý các
bảo vệ sức khoẻ con người.
loại thùng phuy, amiăng, sơn chì và loại bỏ các giếng phục vụ nông nghiệp và máy
biến áp.
Mục Tiêu EC-7: Ô Nhiễm Môi Trường.
Bảo vệ cộng đồng và môi trường khỏi phơi nhiễm với đất độc hại, hơi đất, nước ngầm, và ô nhiễm không khí trong nhà và các vật liệu xây cất độc hại trong các
công trình kiến trúc, công trình phát triển được đề xuất và hiện có và trên các bất động sản công cộng, như công viên và các tuyến đường mòn.

H-26

Chính Sách EC-7.2: Xác định hiện trạng ô nhiễm đất, hơi đất,
nước ngầm và ô nhiễm không khí trong nhà và biện pháp giảm
thiểu các nguy cơ về sức khoẻ con người và môi trường đã
được xác định cho người sử dụng trong tương lai và cung cấp
thông tin này trong quá trình đánh giá môi trường cho tất cả các
dự án phát triển và tái phát triển. Phải thiết kế các biện pháp
giảm thiểu ô nhiễm đất, hơi đất và nước ngầm để tránh những
nguy hại cho sức khoẻ con người hoặc môi trường, phù hợp với
các luật, quy định, hướng dẫn và các tiêu chuẩn của khu vực,
tiểu bang và liên bang.
Chính Sách EC-7.5: Trên các khu phát triển và tái phát triển, yêu
cầu tất cả các nguồn đắp đầu vào phải có tài liệu đầy đủ để đảm
bảo rằng nguồn đó sạch sẽ và không bị nhiễm bẩn và/hoặc chấp
nhận được đối với mục đích sử dụng đất được đề xuất có xét
đến mức độ sàng lọc môi trường thích hợp đối với chất gây ô
nhiễm. Việc thải bỏ nước ngầm từ các khu vực đào xới trên các
công trình xây cất phải tuân theo các yêu cầu của địa phương,
khu vực và tiểu bang.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì Khu Vực Kế Hoạch không bao
gồm bất kỳ công trình nào được xác định trong danh sách các địa điểm nguy hiểm
được biên soạn chiếu theo Bộ Luật Chính Quyền California Đoạn 65962.5. Hiện
không có mục đích sử dụng nào trong Khu Vực Kế Hoạch chỉ ra rằng các điều kiện
môi trường hiện tại có khả năng tác động xấu đến cộng đồng hoặc môi trường. Về
mặt lịch sử, Khu Vực Kế Hoạch đã được sử dụng cho các mục đích nông nghiệp.
Các chất ô nhiễm đất tiềm ẩn được biết đến trong Khu Vực Kế Hoạch bao gồm
arsenic và một phần thùng phuy chứa 55 gallon được chôn trong đất và sỏi ở phía
bắc Khu Vực Kế Hoạch. Như đã nêu trong bản phân tích cho Chính Sách EC-6.2,
người nộp đơn thực hiện dự án sẽ phải lập Kế Hoạch Quản Lý Đất và thực hiện
các EDF HAZ-2, HAZ-3, và HAZ-4, đề cập đến việc xử lý các thùng phuy, amiăng,
sơn chì và loại bỏ các giếng phục vụ nông nghiệp và máy biến áp quan sát thấy tại
khu vực dự án, để giảm thiểu các tác động môi sinh của các chất độc hại và duy trì
tình trạng Khu Vực Kế Hoạch trong điều kiện không ảnh hưởng xấu đến việc sử
dụng nhà ở trong tương lai.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi không có sự cố tràn bên ngoài
công trình nào xảy ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến đất, hơi đất hoặc nước ngầm
bên dưới Khu Vực Kế Hoạch. Để giải quyết các điều kiện tại chỗ, EDF-HAZ 1 cần
chuẩn bị Kế Hoạch Quản Lý Đất cho tất cả các hoạt động phát triển. Người nộp
đơn thực hiện Dự Án phải lập kế hoạch này cho mọi hoạt động phát triển trong
tương lai để đảm bảo rằng đất đào được lấy mẫu và xử lý/thải bỏ đúng cách, và
vật liệu đắp đầu vào được kiểm tra/phân tích trước khi sử dụng trên bất động sản.
Hơn nữa, EDF-HAZ-4 yêu cầu người nộp đơn thực hiện Dự Án phải thải bỏ các
thùng phuy và máy biến áp đúng cách theo yêu cầu của cơ quan quản lý hiện
hành.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì như đã được xác định trong
EDF HAZ-1 (Kế Hoạch Quản Lý Đất ) một kế hoạch quản lý đất cần phải được lập
cho tất cả các hoạt động phát triển xảy ra trong Khu Vực Kế Hoạch. Kế hoạch này
sẽ đảm bảo rằng các vật liệu đắp đầu vào được sàng lọc/phân tích trước khi sử
dụng trong Khu Vực Kế Hoạch. Việc thải bỏ nước ngầm từ các khu vực đào xới
trên các công trình xây cất phải tuân theo các yêu cầu của địa phương, khu vực
và tiểu bang.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách EC-7.1: Đối với các dự án phát triển và tái phát
triển, yêu cầu đánh giá mục đích sử dụng đất trong quá khứ và
hiện tại của khu vực đề xuất để xác định xem có điều kiện môi
trường nào tiềm ẩn có thể ảnh hưởng xấu đến cộng đồng hoặc
môi trường hay không.

H-27

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì theo Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến
Trúc trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 5), các tòa nhà được khuyến khích kết
hợp các biện pháp xây dựng khuôn viên xanh vượt ra khỏi những gì luật pháp
hiện hành yêu cầu trong phạm vi khả thi và thích hợp, bao gồm việc sử dụng các
vật liệu xây dựng như vật liệu xây cất không chứa formaldehyde, sơn nước có
VOC thấp và sử dụng sản phẩm gỗ làm từ chất liệu tổng hợp. Hướng Dẫn Thiết
Kế Kiến Trúc còn khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường có khả
năng chịu được các điều kiện môi trường địa phương, bao gồm thảm làm từ chất
liệu tái chế, vật liệu cách ly làm từ xen-lu-lô, gỗ làm từ chất liệu tổng hợp, gỗ được
chứng nhận, thảm trải sàn chất liệu tự nhiên và các sản phẩm hoàn thiện bề mặt
nội thất làm từ chất liệu tái chế.
Phù Hợp
Chính Sách EC-7.7: Xác định bất kỳ khu phát triển hoặc tái phát Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
triển nào đã xác định, nghi ngờ hoặc có khả năng xuất hiện khối cho Chính Sách EC-4.6.
đá siêu mafic xét về mặt địa lý nằm trong phạm vi 1,000 feet
(như được xác định trong bản đồ do Bộ Bảo Tồn - Phòng Mỏ và
Địa Chất lập ra) hoặc bất kỳ vị trí nào khác được biết đến hoặc
nghi ngờ có chứa secpentin hoặc amiăng tự nhiên, nếu tồn tại
amiăng tự nhiên và, nếu vậy, tuân theo các yêu cầu về Biện
Pháp Kiểm Soát Nhiễm Độc Amiăng trong Không Khí của Khu
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh.
Mục Tiêu EC-8: Nguy Cơ Hỏa Hoạn ở Đô Thị và Vùng Đất Hoang.
Bảo vệ tính mạng và bất động sản khỏi các rủi ro liên quan đến các trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp ở vùng giao thoa đô thị/vùng đất hoang.
Chính Sách EC-8.3: Đối với dự án phát triển được đề xuất trên Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Do Khu Vực Kế Hoạch nằm trong
Phù Hợp
các lô đất nằm trong khu vực nguy cơ hỏa hoạn cao hoặc khu
vùng trọng điểm có nguy cơ hỏa hoạn (FHSZ) rất cao nên tất cả các công trình
vực giao thoa đô thị-vùng đất hoang, thực hiện các yêu cầu đối xây cất mới đều bắt buộc phải tuân thủ luật pháp hiện hành của tiểu bang liên
quan đến các hoạt động xây cất. Ngoài ra, tất cả các công trình và kiến trúc trong
với vật liệu và hệ thống xây dựng nhằm cung cấp mức bảo vệ
chống cháy bên ngoài hợp lý theo yêu cầu được Thành Phố
FHSZ rất cao bắt buộc phải duy trì không gian tự vệ theo yêu cầu trong Bộ Luật
Chính Quyền số 51175-51189 và bộ luật Phòng Cháy Quận Santa Clara.
thông qua trong Bộ Luật Xây Dựng California .
Phù Hợp
Chính Sách EC-8.4: Yêu cầu sử dụng các biện pháp tốt nhất về Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
cho Chính Sách EC-8.3.
quản lý hệ thực vật trong không gian tự vệ để bảo vệ các kiến
trúc nằm trên và ở gần vùng giao thoa đô thị/vùng đất hoang.
Hạ Tầng Cơ Sở
Mục Tiêu IN-1: Quy Định Chung về Hạ Tầng Cơ Sở.
Cung cấp và duy trì đủ nước, nước thải, nước mưa, xử lý nước, chất thải rắn và tái chế và hạ tầng cơ sở nước tái chế để hỗ trợ nhu cầu của người dân và doanh
nghiệp của Thành Phố.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách EC-7.6: Thành Phố sẽ khuyến khích sử dụng các
biện pháp xây dựng khuôn viên xanh để giảm sự tiếp xúc với các
vật liệu dễ bay hơi hoặc các vật liệu độc hại khác trong các vật
liệu xây cất mới.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát
Triển trong Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2) yêu cầu mỗi giai đoạn trong kế hoạch
phát triển mới phải cung cấp hạ tầng cơ sở để đáp ứng nhu cầu thiết yếu và nhu
cầu về hạ tầng cơ sở cho giai đoạn đó. Kế Hoạch Cụ Thể Chương 7, Cơ Sở Hạ
Tầng & Dịch Vụ Công, cho thấy Nguồn Nước Thành Phố San José có thể cung
cấp nước đủ cho dự án và người nộp đơn thực hiện dự án sẽ chịu trách nhiệm
xây dựng hệ thống nước sạch và hệ thống nước tái chế trong Khu Vực Kế Hoạch.
Sau khi được xây cất, hệ thống sẽ được vận hành và quản lý bởi Hệ Thống Nước
Thành Phố San José. Dự án sẽ xây cất trạm cải thiện nước thải phù hợp với
nước thải từ Khu Vực Kế Hoạch, được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thiết
kế của Thành Phố San José. Tất cả các cơ sở sẽ được quy mô hoá để xử lý
nước thải do Kế Hoạch Cụ Thể tạo ra. Kế Hoạch Cụ Thể Chương 7, Cơ Sở Hạ
Tầng & Dịch Vụ Công, cho thấy Nhà Máy Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước của
San José/Santa Clara có đủ năng lực để phục vụ các dòng chảy từ Khu Vực Kế
Hoạch ngoài các dòng hiện có và dòng chảy có cơ sở để dự đoán khác. Hệ thống
quản lý thoát nước mưa tại chỗ trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể có thể bao gồm
các bể lắng cặn, bể lưu trữ, bể xử lý sinh học và các bể thuộc kế hoạch quản lý
biến đổi lưu lượng (HMP). Như đã trình bày ở Chương 7 trong Kế Hoạch Cụ Thể,
có hai bể lắng cặn được thiết kế theo mô hình để thoát dòng chảy đến các hệ
thống thoát nước phòng bão lớn không đi qua các hệ thống thoát nước của Khu
Vực Kế Hoạch Cụ Thể của địa phương, và do đó tránh tràn từ các khu vực sườn
đồi thượng nguồn bên trong dòng chảy đô thị chưa được xử lý trong Khu Vực Kế
Hoạch Cụ Thể. Hệ thống thoát nước tại chỗ từ các bề mặt không thấm nước mới
(đường xe chạy, bãi đậu xe, và mái nhà) được thiết kế theo mô hình để dẫn nước
mưa nhờ trọng lực qua các ống dẫn nước mưa ngầm tới hệ thống quản lý nước
mưa ba phần gồm bể lưu trữ, bể xử lý sinh học, và bể thuộc HMP. Các bể lưu trữ
được làm theo kích cỡ trong mô hình để thoát nước trong khoảng thời gian 36 giờ
bằng cách dẫn dòng chảy thấp đến khu vực xử lý sinh học. Tất cả các dòng nước
thải ra từ khu vực xử lý sinh học sẽ được chuyển trực tiếp đến hệ thống thoát
nước phòng bão hiện có, phần dưới bể trong HMP. Bãi rác có đủ công suất được
phép để đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn của dự án.

Phù Hợp?
Phù Hợp

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách IN-1.5: Yêu cầu công trình phát triển mới phải cung
cấp các cơ sở phù hợp hoặc chia đều chi phí đối với các cơ sở
cần thiết để cung cấp các dịch vụ đáp ứng tốc độ tăng trưởng
mà không ảnh hưởng xấu đến mức độ dịch vụ hiện tại.
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Chính Sách IN-1.9: Thiết kế các cơ sở tiện ích công cộng và
riêng tư mới đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ, tương thích với
các mục đích sử dụng lân cận, và phù hợp với các mục tiêu và
chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung cho sự bền
vững về tài khóa, tài lãnh đạo trong hoạt động bảo vệ môi
trường, nền kinh tế sáng tạo và các khu phố chất lượng.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì hệ thống đường ống thoát nước
vệ sinh công cộng mới và các nâng cấp đường ống thoát nước vệ sinh hiện có sẽ
được triển khai như một phần trong Kế Hoạch Cụ Thể. Đường ống nước công cộng
mới cũng phải được xây cất trong Khu Vực Kế Hoạch. Nguồn Nước Thành Phố
San José sẽ có đủ nước để phục vụ nhu cầu ước tính trong tương lai cho đến năm
2040 với việc sử dụng đất công nghiệp trong Khu Vực Kế Hoạch. Theo các Tiêu
Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) trong Kế Hoạch Cụ Thể, các ống dẫn
nước tái chế phải được lắp đặt đồng thời khi xây cất hệ thống cống và hệ thống
nước vệ sinh trong và ngoài khu vực, và nếu có đủ nước tái chế, nước tái chế phải
được sử dụng làm nguồn thủy lợi chủ yếu cho quá trình thay đổi cảnh quan trong
cảnh quan đường phố và các khu đất trống trong Khu Vực Kế Hoạch. Các cơ sở
này được làm theo kích cỡ trong mô hình để xử lý hoạt động phát triển được Kế
Hoạch Cụ Thể cho phép và sẽ không được định cỡ để cho phép tăng trưởng vượt
quá sự cho phép trong Kế Hoạch Tổng Thể theo tu chính án từ Sáng Kiến.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) yêu cầu các công trình tiện ích tại chỗ bên ngoài mới phải được đặt
dưới lòng đất, bao gồm hệ thống thoát nước, cống rãnh, đường ống dẫn khí, đường
ống nước và dây và thiết bị điện, điện thoại, và truyền thông (tháp di động được cho
phép xây cất trên mặt đất). Yêu cầu này giúp tránh lộn xộn mỹ quan thường thấy ở
các công trình tiện ích ở trên mặt đất. Các công trình tiện ích sẽ được thiết kế để
đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành. Việc đặt các công trình tiện ích dưới
lòng đất để tránh lộn xộn mỹ quan xung đột với khu lân cận, chủ yếu là khu nhà ở.
Phù hợp với các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể đối với sự bền
vững về tài khóa, Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 8) yêu cầu người nộp đơn thực hiện
dự án phải tài trợ cho việc xây cất các công trình tiện ích mới cần thiết để phát triển
Khu Vực Kế Hoạch. Phù hợp với các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng
Thể về quản lý môi trường, các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch
Cụ Thể (Chương 2) yêu cầu các phải được lắp đặt đồng thời khi xây cất hệ thống
cống và hệ thống nước vệ sinh trong và ngoài khu vực, và nếu có đủ nước tái chế,
nước tái chế phải được sử dụng làm nguồn thủy lợi chủ yếu cho quá trình thay đổi
cảnh quan trong các khu có cảnh quan đường phố và các khu đất trống trong Khu
Vực Kế Hoạch. Kế Hoạch Cụ Thể cũng yêu cầu các cấu trúc đơn gia cư tích hợp
các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà hoặc công nghệ năng lượng mặt trời
tương tự như tấm phim mặt trời, kính năng lượng mặt trời hoặc mái ngói năng
lượng mặt trời, giúp làm giảm nhu cầu cung cấp năng lượng thông thường và hệ
thống quản lý nước mưa phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và hướng dẫn hiện
hành của Thành Phố liên quan đến nước mưa.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách IN-1.6: Đảm bảo rằng các cơ sở công cộng và hạ
tầng cơ sở được thiết kế và xây cất để đáp ứng nhu cầu ở mức
tối đa để tránh nhu cầu gia tăng quy mô trong tương lai. Đối với
các cơ sở phải gia tăng quy mô, thiết kế ban đầu sẽ bao gồm
diện tích đất đai đầy đủ và bất kỳ yếu tố nào khác mà không dễ
dàng được mở rộng trong tương lai. Hạ tầng cơ sở và việc quy
hoạch các cơ sở cần tránh gia tăng quy mô mà có thể làm tăng
trưởng vượt xa dự kiến trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) và Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
(Chương 6) bao gồm các hướng dẫn khuyến khích xây cất các khu phố hấp dẫn với
các công trình tiện ích dưới lòng đất. Ngoài ra, Chương 2 yêu cầu các thiết bị cơ khí
được gắn trên mặt đất phải được ở đặt phía sau bức tường/hàng rào riêng, bên
trong phòng tiện ích và/hoặc phía sau cảnh quan để che chắn khỏi đường phố,
đường đi bộ, bãi đậu xe, không gian mở và các khu vực chung.
Chính Sách IN-1.10: Yêu cầu ngầm hóa tất cả các đường dây Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi như được mô tả trong phần Tiêu
Phù Hợp
của công trình tiện ích công cộng mới. Khuyến khích ngầm hóa Chuẩn Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2), tất cả các công
tất cả các đường dây của công trình tiện ích của tư nhân trong trình tiện ích tại chỗ bên ngoài mới phải được đặt dưới lòng đất, bao gồm hệ thống
những khu vực phát triển mới. Làm việc với các nhà cung cấp thoát nước, cống rãnh, đường ống dẫn khí, đường ống nước và dây và thiết bị điện,
điện và viễn thông để ngầm hóa đường dây trên không hiện tại. điện thoại, và truyền thông (tháp động được cho phép xây cất trên mặt đất).
Mục Tiêu IN-3: Hệ Thống Cấp Nước, Thoát Nước Vệ Sinh và Nước Mưa.
Cung cấp các hạ tầng cơ sở cấp nước, thoát nước vệ sinh, và nước mưa để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng theo kế hoạch trong tương lai của Thành Phố,
nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho cư dân hiện tại và tương lai, và để tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành của địa phương,
Tiểu Bang và Liên Bang.
Phù Hợp
Chính Sách IN-3.9: Yêu cầu các nhà phát triển lập các kế
Hệ thống thoát nước tại chỗ cho mọi kế hoạch phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch
hoạch thoát nước để xác định những cải tiến cần thiết về thoát Cụ Thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý và yêu cầu của Thành Phố San José
nước cho các dự án phát triển đã đề xuất theo mỗi tiêu chuẩn
liên quan đến nước mưa và hệ thống thoát nước mà hiện có tại từng giai đoạn phát
của Thành Phố.
triển. Mỗi giai đoạn phát triển phải triển khai, ở mức tối thiểu, đủ cải tiến để xử lý
mọi kế hoạch phát triển trong giai đoạn đó. Người nộp đơn thực hiện dự án phải
chuẩn bị kế hoạch thoát nước phù hợp với các tiêu chuẩn của Thành Phố. Kế
hoạch thoát nước mô hình đáp ứng được các yêu cầu này được trình bày trong
Chương 7 của Kế Hoạch Cụ Thể. Theo kế hoạch mô hình, nước mưa được chuyển
qua các ống nước mưa ngầm tới hệ thống xử lý nước mưa ba phần gồm bể lưu
trữ, bể xử lý sinh học, và bể trong HMP. Các bể trong HMP và các kết cấu thoát
nước đã được làm theo kích cỡ trong mô hình và được cấu hình để duy trì lượng
thải ra sau thời kỳ phát triển tương đương với lượng thải ra trước thời kỳ phát triển;
từ 10 phần trăm dòng chảy hai năm đến dòng chảy 10 năm theo yêu cầu của các
tiêu chuẩn pháp lý và yêu cầu của Thành Phố San José liên quan đến nước mưa
và hệ thống thoát nước.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách IN-3.10: Kết hợp các biện pháp xử lý nước mưa
thích hợp vào các dự án phát triển để đạt được các tiêu chuẩn
và mục tiêu về chất lượng và khối lượng nước mưa tuân theo
giấy phép về Hệ Thống Loại Bỏ Chất Thải Ô Nhiễm Cấp Quốc
Gia của Thành Phố (NPDES).

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích cho
Chính Sách IN-3.9, và tuân theo các tiêu chuẩn pháp lý và yêu cầu của Thành Phố
San José liên quan đến nước mưa và hệ thống thoát nước.

Phù Hợp?
Phù Hợp
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Mục Tiêu VN-1: Khu Phố Sôi Động, Hấp Dẫn và Đầy Đủ.
Phát triển các khu phố mới cũng như bảo vệ và cải thiện các khu phố hiện tại để trở nên sôi động, hấp dẫn và đầy đủ.
Chính Sách VN-1.6: Thiết kế công trình phát triển mới để góp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì các khu phố dân cư được khuyến
phần vào đặc tính tích cực của khu phố và khuyến khích hoạt
khích thiết kế theo một khuôn khổ gồm các vỉa hè và đường mòn kết nối với nhau để
động cho người đi bộ.
khuyến khích cộng đồng đi bộ và năng động, như được mô tả trong Hướng Dẫn
Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6). Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm
Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc và Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan mà khuyến
khích thiết kế kiến trúc và cảnh quan chất lượng cao có thể đóng góp vào đặc tính
tích cực của khu phố.
Chính Sách VN-1.10: Đẩy mạnh việc bảo tồn các yếu tố căn
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
tính mang đặc điểm tích cực trong các khu phố, chẳng hạn như tích cho Chính Sách VN-1.6. Ngoài ra, phù hợp với Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc
kiến trúc; các yếu tố thiết kế như khoảng lùi công trình, chiều
và Cảnh Quan (Chương 5 và Chương 6) của Kế Hoạch Cụ Thể, dự án sẽ thúc đẩy
cao, số tầng, hoặc ga-ra chung vách/tách rời; đặc điểm về cảnh các yếu tố căn tính mang đặc điểm tích cực trong khu phố bằng cách sử dụng các
quan; thiết kế đường phố; v.v.
yếu tố thiết kế như khu vực lối vào được che phủ, phong cách kiến trúc đa dạng, vị
trí cửa sổ, cổng vòm hoặc hành lang để xử lý mặt tiền, các hạng mục được xây lùi
vào trong để khuyến khích tạo mặt tiền xây dựng đa dạng, độ cao và tông màu đa
dạng.
Chính Sách VN-1.11: Bảo vệ các khu dân cư không bị lấn
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch bao gồm hoạt động phát
chiếm do các hoạt động hoặc mục đích sử dụng đất không
triển cộng đồng nhà ở dành cho người cao tuổi và nằm trong khu vực được bao quanh
tương thích mà có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
chủ yếu là các khu nhà ở. Kế Hoạch Cụ Thể đề xuất Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc và
sống của khu dân cư.
Cảnh Quan (Chương 5 và Chương 6) trong đó mô tả và minh hoạ các thiết kế, mô hình
và các tính năng xây dựng phù hợp với các khu dân cư xung quanh.

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Chất Lượng Cuộc Sống
Khu Phố Sôi Động
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Hành Động VN-1.16: Soạn thảo và thực thi các chính sách, thiết Kế Hoạch Cụ Thể phải phù hợp với hành động này. Khu Vực Kế Hoạch nằm trong
Phù Hợp
kế hướng dẫn và các quy định để thúc đẩy việc bảo tồn các yếu khu vực chủ yếu là dự án phát triển nhà ở có thể tiếp cận dễ dàng các khu vực không
tố căn tính mang đặc điểm tích cực trong các khu phố.
gian mở. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế
Kiến Trúc và Cảnh Quan (Chương 5 và Chương 6) của Kế Hoạch Cụ Thể sẽ thúc đẩy
phát triển các yếu tố căn tính mang đặc điểm tích cực trong các khu phố. Tham khảo
bản phân tích đối với VN-1.10. Chiếu theo Chương 2, các mục đích sử dụng chính
được cho phép trong Khu Vực Kế Hoạch là nhà ở và không gian mở. Hướng Dẫn
Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) khuyến khích các khu nhà được xây dựng trong
khoảng cách có thể đi bộ đến các không gian mở và đường mòn của khu phố. Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6) cho thấy rằng các khu phố cần có không gian
mở tự nhiên, với đường phố được thiết kế cẩn thận với vỉa hè rộng rãi, được ngăn
cách bởi các khu vực không gian mở của khu phố.
Phù Hợp
Chính Sách VN-5.5: Xem xét các Cơ Sở Tập Trung Cộng Đồng Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) của Kế Hoạch Cụ Thể đề xuất các trung
Tư Nhân thông qua quy trình đánh giá tùy ý để đánh giá một
tâm giải trí nên tương thích với các mục đích sử dụng xung quanh. Là một phần
cách cẩn thận tính tương thích của khu đất, không gian đa mục trong Giấy Phép Kế Hoạch Cụ Thể bắt buộc phải có để phát triển Khu Vực Kế
đích sử dụng và các điều kiện phê chuẩn.
Hoạch, Thành Phố sẽ có cơ hội đánh giá các trung tâm giải trí để xác định mức tuân
thủ thực chất với Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc.
Thiết Kế Cộng Đồng
Mục Tiêu CD-1: Thành Phố Hấp Dẫn.
Tạo ra khu vực công cộng được thiết kế hợp lý, độc đáo và sôi động có các mục đích sử dụng và các cơ sở thích hợp để tối đa hóa hoạt động dành cho người đi bộ; hỗ
trợ tương tác cộng đồng; và thu hút người dân, doanh nghiệp, và du khách đến San José.
Phù Hợp
Chính Sách CD-1.1: Yêu cầu các tiêu chuẩn cao nhất về thiết kế Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi kế hoạch này bao gồm các Tiêu
kiến trúc và địa điểm, và áp dụng các biện pháp kiểm soát thiết
Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc và
kế bền vững cho tất cả các dự án phát triển, cả công cộng và
Cảnh Quan (Chương 5 và Chương 6) mô tả và minh hoạ các thiết kế, mô hình và các
riêng tư, nhằm tăng cường và phát triển đặc điểm cộng đồng và tính năng xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao theo hình dung cho
để có thể chuyển đổi hợp lý giữa các khu vực có nhiều kiểu mục Khu Vực Kế Hoạch.
đích sử dụng đất khác nhau.
Phù Hợp
Như đã được mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc và Cảnh Quan (Chương 5
Chính Sách CD-1.4: Tạo ra đường phố và không gian công
cộng cung cấp môi trường lý thú và thúc đẩy hoạt động dành cho và Chương 6) của Kế Hoạch Cụ Thể, việc phát triển một số trung tâm giải trí và các
người đi bộ bằng cách thực hiện các mục tiêu và chính sách áp khu đất trống đã phát triển trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi tạo ra
dụng trong đoạn Hoạt Động Nghệ Thuật và Văn Hóa Sống Động các tiêu điểm cho nhiều khu dân cư và thúc đẩy hoạt động dành cho người đi bộ.
Phù hợp với các mục tiêu và chính sách trong đoạn Hoạt Động Nghệ Thuật và Văn
trong Kế Hoạch này.
Hóa Sống Động trong Kế Hoạch Tổng Thể, một số khu vực khu đất trống đã phát
triển này sẽ tạo cơ hội cho các sự kiện trong khu phố và cộng đồng cũng như các
khu vực tụ tập như khu vườn cộng đồng, công viên dành cho thú nuôi và các cơ sở
giáo dục và nghệ thuật sáng tạo.
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Chính Sách CD-1.8: Tạo cảnh quan hấp dẫn cho đường phố
bằng các công trình xây dựng dành cho người đi bộ và hệ thống
cảnh quan nhằm cung cấp môi trường đi bộ hấp dẫn, an toàn và
đa dạng. Khuyến khích thiết kế theo hướng đô thị, nhỏ gọn, bao
gồm việc sử dụng diện tích xây dựng nhỏ hơn để thúc đẩy hoạt
động dành cho người đi bộ trên khắp Thành Phố.
Chính Sách CD-1.13: Sử dụng đánh giá thiết kế để khuyến
khích tạo kiến trúc sáng tạo, chất lượng cao, đổi mới, và đặc biệt
giúp tạo ra các địa điểm độc đáo, sôi động mà đều là những địa
điểm đô thị mọi người mong ước đến sinh sống, làm việc và vui
chơi, và đem đến lợi thế cạnh tranh so với các vùng khác.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này như đã nêu trong bản phân tích cho
Chính Sách CD-1.1. Ngoài ra, Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến
Trúc và Cảnh Quan (Chương 5 và Chương 6) đảm bảo đủ cây trồng trên đường
phố, ánh sáng và các tiện nghi khác để tạo điều kiện cho việc đi bộ. Hướng Dẫn
Thiết Kế Kiến Trúc khuyến khích lắp dựng các cột đèn theo khoảng cách phù hợp
với người đi bộ gần vỉa hè và các khu vực khác của có người đi bộ qua lại. Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan khuyến khích sử dụng các vật trang trí tại địa điểm (ví dụ:
băng ghế, bàn, thùng rác / thùng rác tái chế, hòm thư, đài phun nước v.v.) trong các
khu vui chơi giải trí, nghỉ ngơi và tụ tập xã hội mà bổ sung cho các đặc điểm kiến trúc
của kiến trúc tại địa điểm đó và các vật trang trí cảnh quan đường phố và địa điểm
khác. Các đoạn nói về đường phố ở Chương 2 của Kế Hoạch Cụ Thể sẽ đảm bảo
vỉa hè và dãy cây trồng có đủ độ rộng.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch đề xuất tạo ra một mạng
lưới kết nối an toàn, được chiếu sáng đầy đủ, có phòng vệ dành cho người đi bộ và
người đi xe đạp cũng như thiết kế cảnh quan đường phố độc đáo để kết nối các khu
phố lại với nhau thông qua (các) chủ đề thiết kế tích hợp. Theo Hướng Dẫn Thiết Kế
Kiến Trúc (Chương 5) của Kế Hoạch Cụ Thể, kế hoạch sẽ bao gồm các yếu tố kiến
trúc quy mô dành cho người đi bộ như cửa sổ, đầu hồi nhà, mái vòm, mái hiên và
các đặc tính tương tự khác để phân chia các toà nhà lớn.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc
khuyến khích tạo kiến trúc đặc biệt, chất lượng cao được bố trí để tạo ra cộng đồng
nhà ở dành cho người cao tuổi độc đáo và sôi động. Ví dụ, Hướng Dẫn Thiết Kế
Kiến Trúc khuyến khích việc sử dụng nhiều vật liệu chất lượng cao, có độ bền cao để
tạo ra các thiết kế tòa nhà thú vị, hấp dẫn và tránh sự đơn điệu. Hướng Dẫn Thiết Kế
Kiến Trúc cũng khuyến khích bố trí và thiết kế các tòa nhà sao cho tạo được cảnh
quan đường phố kiên cố dọc theo các mặt tiền cộng đồng trong Khu Vực Kế Hoạch
Cụ Thể, ngoại trừ một số khu vực dọc theo Đường Vào và Đường Chung Nhiều Làn
Xe, mà có thể kết hợp các bức tường tạo cảnh quan và tường khối xây. Theo Hướng
Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, các tòa nhà phải hướng ra ngoài đường phố, nơi mà các chi
tiết kiến trúc và kiến trúc tương tác – bao gồm cổng vòm, sân trong, lối vào và cửa sổ
– được tạo điểm nhấn.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách CD-1.7: Yêu cầu các nhà phát triển quy hoạch
dành cho người đi bộ, chẳng hạn như cây cối, ánh sáng, thùng
tái chế và tái sử dụng, chỗ ngồi, mái hiên, tác phẩm nghệ thuật
hoặc các tiện nghi khác trong khu vực dành cho người đi bộ dọc
theo mặt tiền của dự án. Khi được tài trợ, lắp đặt các tiện nghi
dành cho người đi bộ tại khu vực đường công cộng.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
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Chính Sách CD-1.17: Giảm thiểu diện tích và tầm nhìn các bãi
đậu xe. Tại những nơi cần thiết phải có bãi đỗ xe, xây dựng các
bãi đậu xe có tính thẩm mỹ và đẹp mắt xác định rõ ràng lối vào
và đường đi bộ dành cho người đi bộ. Khuyến khích các thiết
kế mà bao gọn các bãi đậu xe phía sau các không gian tòa nhà
đang hoạt động hoặc che chắn các phương tiện đang đậu xe để
không nhìn thấy từ khu vực công cộng. Đảm bảo rằng hệ thống
chiếu sáng tại nhà để xe không ảnh hưởng đến khu lân cận, và
trong phạm vi có thể, tránh các tác động của đèn pha tới các
khu đất lân cận.
Chính Sách CD-1.19: Khuyến khích đặt các công trình tiện ích
mới và đặt lại các công trình tiện ích hiện có vào xuống dưới
lòng đất hoặc đặt theo cấu trúc để tránh bị nhìn thấy và không
làm phiền tới hoạt động của người đi bộ. Khi cần thiết phải bố
trí trên mặt đất hoặc bên ngoài, hãy che chắn các công trình
tiện ích bằng các tác phẩm nghệ thuật hoặc cảnh quan.
Chính Sách CD-1.22: Bao gồm các khu vực đang phát triển có Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
đầy đủ cảnh quan và chống chịu được hạn hán và yêu cầu
tích cho Chính Sách MS-3.3. Ngoài ra, như được mô tả ở Chương 8 trong Kế
cung cấp hoạt động duy trì cảnh quan liên tục.
Hoạch Cụ Thể, các cơ sở của chung (bao gồm các bức tường bao, hàng rào và
cổng, khu cảnh quan chung và không gian mở, trung tâm vui chơi giải trí, đường
phố và vỉa hè riêng, các công trình hệ thống thoát nước phòng bão riêng, và các cấu
trúc, cơ sở, và cải tiến thuộc sở hữu tư nhân hoặc của chung khác) sẽ được một
hoặc nhiều Hiệp Hội Chủ Nhà ("HOA”) và/hoặc các chủ chung cư bảo trì. Chương 8
cung cấp thêm thông tin rằng, trong tiểu dịa hạt ESH-R-1, HOA phải bảo trì các sân
ở phía trước thuộc sở hữa tư nhân mà không có hàng rào bao quanh.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Theo Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc, khu nhà ở cần phải nằm trong khoảng cách đi
bộ tới không gian mở và những tuyến đường mòn trong khu phố và được bố trí để
tối ưu hóa tầm nhìn Thành Phố San José rộng lớn hơn về phía tây và các ngọn đồi
về phía đông. Việc luôn tuân thủ các hướng dẫn này sẽ tạo ra một cộng đồng độc
đáo và sống động.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi như được mô tả trong Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6) của Kế Hoạch Cụ Thể, các bãi đậu xe dự kiến
sẽ cung cấp tấm chắn trực quan (có các đường hẹp nếu có thể được). Có thể trồng
cây cho bóng mát khi bãi đậu xe có đủ không gian để trồng và nên đặt và trồng cây
với mục tiêu cung cấp 35 phần trăm bóng mát trong vòng 15 năm sau khi trồng.
Theo Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) của Kế Hoạch Cụ Thể, nếu phải
lắp hệ thống chiếu sáng an ninh, các thiết bị chiếu sáng an ninh phải có tấm che,
được đặt tại hốc tường, và/hoặc được lắp đặt theo cách chỉ chiếu sáng khu vực dự
kiến. Các thiết bị chiếu sáng phải được chiếu xuống dưới để giảm thiểu ô nhiễm ánh
sáng.
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
tích cho Chính Sách IN-1.10.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì như được mô tả trong Hướng Dẫn
Phù Hợp
Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6), kế hoạch này khuyến khích trồng các loại cây được
lựa chọn phù hợp trên đường phố để tạo cảnh quan đường phố địa phương nhằm tạo
bóng mát và thực hiện các kết quả tiết kiệm năng lượng tương tự trong dự án. Hơn nữa,
các chủ sở hữu nhà cá nhân được khuyến khích thiết kế kỹ lưỡng sân sau và sân bên
theo Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan. Tạo màu sắc riêng cho cây cối, cây bụi, lớp cây
che phủ và vật liệu cảnh quan theo hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất trực quan
trong phạm vi khu vực thuộc tầm quan sát trong khi vẫn cho phép không gian dành cho
các giải pháp thiết kế sáng tạo cá nhân. Kế Hoạch Cụ Thể cũng khuyến khích cả các
yếu tố tự nhiên và nhân tạo, chẳng hạn như đường phố trồng các loại cây phù hợp trên
đường phố và các thông báo lối vào của dự án, kết hợp các tấm bia đài tưởng niệm
cùng với cây và hoa. Ngoài ra xem bản phân tích Chính Sách CD-1.22.
Chính Sách CD-1.24: Trong các công trình phát triển mới, bao
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. EDF BIO-11 (Giấy Phép Trồng và
Phù Hợp
gồm việc bảo tồn các cây có kích thước theo sắc lệnh và các cây Thay Thế Cây) yêu cầu tỷ lệ thay thế/chặt bỏ cây do Thành Phố San José quy định.
quan trọng khác, đặc biệt là cây bản địa. Tránh bất kỳ ảnh hưởng EDF BIO 12 (Bảo Tồn Cây) yêu cầu rằng, đối với những cây được bảo tồn trong
bất lợi nào đến tình trạng và tuổi thọ của các loại cây đó thông
Khu Vực Kế Hoạch, phải chuẩn bị lập một kế hoạch bảo tồn cây, xác định tất cả các
qua các biện pháp thiết kế, xây cất và thực hành bảo trì tốt nhất. biện pháp bảo vệ và thay thế có thể thực hiện.
Khi việc bảo tồn cây là không khả thi, hãy đưa các biện pháp
thay thế hoặc các biện pháp giảm thiểu khác vào dự án để duy trì
và tăng cường Rừng Cộng Đồng.
Mục Tiêu CD-2: Chức Năng.
Tạo ra các khu vực công cộng và khu vực riêng tư tích hợp và các mục đích sử dụng kết hợp để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động dành cho người đi
bộ và giao thông đa phương thức.
Chính Sách CD-2.5: Tích hợp Mục Tiêu và Chính Sách Xây
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Tất cả dự án phát triển trong Khu Vực
Phù Hợp
Dựng Khuôn Viên Xanh của Kế Hoạch này vào bản thiết kế địa Kế Hoạch sẽ đáp ứng hoặc vượt mức các yêu cầu hiện hành của Thành Phố San José
điểm để tạo môi trường lành mạnh. Xem xét các yếu tố như khu liên quan đến Xây Dựng Khuôn Viên Xanh, như đã nêu trong bản phân tích cho Chính
vực đậu xe có bóng mát, kết nối dành cho người đi bộ, giảm
Sách MS-1.1, và tuân thủ các yêu cầu về Xây Dựng Khuôn Viên Xanh được liệt kê trong
thiểu các bề mặt không thấm nước, kết hợp các biện pháp xử lý chương Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2). Kế
Hoạch Cụ Thể cũng lồng ghép các biện pháp xử lý nước mưa theo ghi nhận trong bản
nước mưa, các định hướng xây dựng thích hợp, v.v.
phân tích cho các Chính Sách ER-8.1 và ER-8.4. Những chỗ đậu xe và các “đảo nhiệt”
tiềm ẩn khác sẽ được cây cối, các loài thực vật, và các thiết bị che chắn/chiếu bóng
khác giảm nhiệt độ nhằm giảm mức sử dụng năng lượng sưởi ấm và làm mát, như
được mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6).
Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) khuyến khích kết hợp thiết kế năng lượng
mặt trời thụ động bằng cách lập kế hoạch lô tiểu phần và bố cục đường phố để tối ưu
hóa mức tiếp cận năng lượng mặt trời đến mức tối đa mà không làm giảm khả năng kết
nối. Ngoài ra, hướng dẫn này cũng khuyến khích các thiết kế theo định hướng sử dụng
năng lượng mặt trời thụ động để lấy ánh sáng tự nhiên ban ngày và sử dụng các kỹ
thuật làm mát tự nhiên thay cho điều hòa không khí.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách CD-1.23: Đẩy mạnh hơn nữa các Mục Tiêu và
Chính Sách về Rừng Cộng Đồng trong Kế Hoạch này bằng cách
yêu cầu công trình phát triển mới đối với cây trồng và duy trì cây
ở những vị trí thích hợp trên bất động sản tư nhân và dọc theo
mặt tiền đường phố công cộng. Sử dụng cây để giúp làm tươi
mát môi trường xây dựng, giúp tạo sự chuyển đổi giữa các mục
đích sử dụng đất và cung cấp bóng mát cho khu vực dành cho
người đi bộ và đi xe đạp.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chiến lược này, theo tu chính án từ Sáng Kiến. Như
Phù Hợp
được mô tả trong Tiêu Chuẩn Phân Chia Khu và Phát Triển (Chương 2), các đường
phố riêng có tiết diện ngang và vỉa hè cho phép các đường phố này giống như
đường phố công cộng. Như được nêu chi tiết trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
(Chương 6), các đường phố riêng phải có cây đường phố. Bởi phần này triển khai
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, nên Kế Hoạch Cụ Thể sẽ cho
phép phát triển trong cộng đồng có đường bao
Chính Sách CD-2.10: Công nhận chỉ có diện tích đất hữu hạn Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chiến lược này, được tu chính theo Sáng Kiến, vì kế
Phù Hợp
để phát triển và mật độ sẽ hỗ trợ khả năng bán lẻ và số người đi hoạch này triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho phép
phương tiện chuyên chở. Áp dụng các quy định về sử dụng đất phát triển nhà ở dành cho người cao tuổi ở khu công nghiệp chưa được sử dụng
để yêu cầu phát triển nhỏ gọn, có mức ảnh hưởng thấp mà sử đúng mức trong Khu Vực Kế Hoạch. Theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
dụng một cách hiệu quả đất được quy hoạch để tăng trưởng,
Cao Tuổi, Kế Hoạch này cho phép thiết kế cộng đồng dành cho cư dân cao tuổi theo
đặc biệt để phát triển nhà ở có khuynh hướng lâu dài. Kiên
kế hoạch chỉ đạo để hợp vào các khu dân cư ngoại ô hiện có của các khu phố xung
quyết ngăn cản các loại sản phẩm nhà ở tách biệt theo lô nhỏ và quanh.
gia đình đơn lẻ trong Khu Vực Tăng Trưởng. Trong các khu vực
đã phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi, các loại sản phẩm nhà ở tách biệt theo lô nhỏ và gia
đình đơn lẻ có thể thích hợp.
Mục Tiêu CD-3: Các Kết Nối.
Duy trì mạng lưới đường phố và lối đi dễ tiếp cận công khai, an toàn và tiện lợi cho việc đi bộ và đi xe đạp và giảm thiểu sử dụng ô tô; khuyến khích tương tác xã
hội; và tăng cường hoạt động cho người đi bộ, sử dụng phương tiện chuyên chở đa phương thức, tính bền vững môi trường, tăng trưởng kinh tế và sức khoẻ
cộng đồng.
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Chính Sách CD-2.7: Thiết kế các đường phố riêng trông giống và
hoạt động giống như đường phố công cộng. Bao gồm cây cối và
vỉa hè đường phố, và ngoại trừ các khu vực đã phát triển chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cấm các
cộng đồng có đường bao hạn chế khả năng kết nối. Tăng cường
an ninh ở phía ngoài tòa nhà thay vì ở ngoài đường phố.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì, như được mô tả trong Hướng
Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) trong Kế Hoạch Cụ Thể, các cư dân cần ở
trong khoảng cách đi bộ đến các tuyến đường và không gian mở của khu phố.
Theo Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6), mạng lưới đường mòn và
vỉa hè cần kết nối với vỉa hè dẫn đến Quảng Trường Evergreen Village, điểm
dừng xe buýt và các cơ sở khác phục vụ nhu cầu của người dân. Quảng
Trường Evergreen Village bao gồm một số tiện ích của cộng đồng phục vụ mục
đích bán lẻ và thư viện công cộng và nằm cách Khu Vực Kế Hoạch khoảng nửa
dặm. Hiện có tuyến xe buýt 39 cung cấp dịch vụ chuyên chở công cộng dễ tiếp
cận và ở gần nhất. Tuyến xe buýt này kết nối Trung Tâm Chuyên Chở Eastridge
và The Villages. Có một số điểm dừng xe buýt dành cho Tuyến 39 trong phạm vi
một phần tư dặm thuộc khu Kế Hoạch Cụ Thể, và hai điểm dừng gần với Kế
Hoạch Cụ Thể nhất nằm ở giao lộ Đường Aborn và Đại Lộ Murillo, ngay phía
bắc Khu Vực Kế Hoạch. Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 2) yêu cầu các thành phần
trong Ban Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông (TDM) phải thúc đẩy việc sử dụng
phương tiện chuyên chở, sử dụng xe đạp và các hoạt động đi bộ.
Chính Sách CD-3.3: Trong công trình phát triển mới, tạo và duy Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
trì môi trường thân thiện với người đi bộ bằng cách kết nối các cho Chính Sách VN-1.6 và CD-1.7.
thành phần bên trong với các cơ sở an toàn, tiện lợi, dễ tiếp cận
và dễ chịu cho người đi bộ; và bằng cách yêu cầu các kết nối
dành cho người đi bộ giữa lối vào tòa nhà, các tính năng khác
trên địa điểm và các đường phố công cộng lân cận.
Chính Sách CD-3.4: Khuyến khích các điểm kết nối tiếp cận
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
chéo cho người đi bộ giữa các bất động sản liền kề và yêu cầu cho Chính Sách CD-3.2 và CD-3.3.
điểm kết nối cho người đi bộ và xe đạp kết nối với đường phố
và các không gian công cộng khác, có chú ý và ưu tiên đặc biệt
cho việc tạo khả năng tiếp cận thuận tiện tới các phương tiện
chuyên chở. Ngoại trừ các khu vực đã phát triển chiếu theo
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cung cấp các
điểm kết nối dành cho người đi bộ và xe cộ phần đất nhượng
quyền tiếp cận chéo nằm trong và giữa những công trình phát
triển mới và hiện có để khuyến khích đi bộ và giảm thiểu tắc
nghẽn bởi các bãi đậu xe và đoạn đường nối ngang lề đường.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Chính Sách CD-3.2: Ưu tiên các kết nối dành cho người đi bộ
và đi xe đạp đến trạm chuyên chở, các cơ quan cộng đồng (bao
gồm cả trường học), khu thương mại và các khu vực khác phục
vụ nhu cầu hàng ngày. Đảm bảo rằng việc thiết kế các cơ sở
mới có thể đáp ứng được sự gia tăng đáng kể trong tương lai
đối với hoạt động của người đi xe đạp và đi bộ.
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Chính Sách CD-3.7: Khuyến khích phát triển để tối đa hóa các
điểm kết nối dành cho người đi bộ, xe đạp và xe cộ tới các khu
phố và các cơ quan cộng đồng lân cận hiện có và dự kiến có. Sử
dụng các phố cụt chỉ khi hiện hoặc sẽ không có lựa chọn nào để
kết nối khu vực này với khu vực khác, hoặc nếu thiết kế như vậy
sẽ giúp tránh phát triển thêm đến các khu vực không theo kế
hoạch, hoặc nếu thích hợp trong các khu vực đã phát triển chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Chính Sách CD-3.9: Giảm thiểu lối vào trên đường xe chạy để
nâng cao mức độ an toàn cho người đi bộ và giảm diện tích mặt
đường được lát. Khuyến khích các điểm mà nhiều xe cộ có thể
dùng chung, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng và/hoặc các lô
đất, bao gồm tiếp cận chung cho các khu thương mại và khu dân
cư. Tránh các đường xe chạy phá hỏng mặt tiền tòa nhà thương
mại tiếp giáp. Sắp xếp vị trí xe cộ đi vào để giảm thiểu các tác
động tiêu cực đến thẩm mỹ và sự an toàn cho người đi bộ và xe
đạp.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, vì chiều dài mạng lưới đường phố trung
bình là 600 feet trở xuống. Như đã được mô tả trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) và Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6),
một số đường phố sẽ được thiết kế nhằm phục vụ cho nhiều phương thức vận chuyển,
bao gồm đi bộ, đi xe đạp hoặc lái các phương tiện sử dụng trong khu vực (LUV) hoặc xe
hơi. Chương 6 cũng chỉ ra rằng ở cuối những con đường chính trong khu dân cư đều có
một trung tâm giải trí hoặc cuối ranh giới không gian mở có thể có các phố cụt, nhưng
phải có đường để người đi bộ và người đi xe đạp đi qua.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch đề xuất phát triển nhà kết
hợp với các kết nối dành cho người đi bộ và xe đạp qua các khu phố, Fowler Creek, và
các điểm đến chính (bao gồm các trạm chuyên chở). Như được mô tả trong Hướng
Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6), cuối các đường phố của
khu phố có thể có một trung tâm giải trí hoặc ranh giới không gian mở. Trong những
trường hợp này, cuối các đường phố cần có các con phố cụt, nhưng có thể thiết kế
đường đi để người đi bộ và người đi xe đạp tiếp cận. Mục tiêu sẽ là thiết kế các đường
phố hẹp trong khu phố để giúp duy trì tốc độ đi lại chậm và an toàn.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Không có các tòa nhà thương mại
trong Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể và do đó không có đường xe chạy phá hỏng mặt
tiền tòa nhà thương mại tiếp giáp. Đã xác định vị trí xe cộ đi vào giúp giảm thiểu tác
động tiêu cực đến thẩm mỹ bằng cách sắp xếp các tuyến đường để bảo vệ các tài
nguyên nhạy cảm nhất của địa điểm. Như đã nêu trong Chương 6, Hướng Dẫn Thiết
Kế Cảnh Quan, đường phố dân cư phải hẹp để khuyến khích đi tốc độ chậm cả khi
lái xe trên đường phố và khi đi vào hoặc ra khỏi đường xe chạy, nâng cao sự an
toàn cho người đi bộ và đi xe đạp. Chương 6 cũng chỉ ra rằng việc đi xe cộ tới khu
dân cư chủ yếu nên từ các con đường trong khu dân cư, giảm thiểu các góc nhìn ra
đường xe chạy từ đường chung nhiều làn xe và đường cộng đồng cũng như các
xung đột tiềm tàng giữa người đi bộ/ đi xe đạp với người lái xe. Như đã nêu trong
Chương 6, Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể cần có một
mạng lưới các tuyến đường và đường mòn được kết nối, cung cấp cho người đi bộ
muốn tránh ô tô một lựa chọn khác để đi lại trong Khu Vực Kế Hoạch.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách CD-3.6: Khuyến khích mạng lưới đường phố có
chiều dài từ 600 feet trở xuống để thuận tiện cho việc đi bộ và đi
xe đạp. Sử dụng các kỹ thuật thiết kế như nhiều lối vào tòa nhà
và lối đi dành cho người đi bộ để cải thiện kết nối dành cho
người đi bộ và người đi xe đạp.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách CD-3.11: Khuyến khích công trình phát triển mới có
thể kết nối với cộng đồng xung quanh và tiếp tục triển khai mạng
lưới đường phố hiện có để tích hợp với khu phố.

Phù Hợp?
Phù Hợp
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Mục Tiêu CD-4: Tính tương thích.
Cung cấp những đường phố đẹp và công trình phát triển mới nhằm bảo tồn và xây dựng dựa trên các đặc điểm độc đáo của khu vực địa phương và góp phần tạo
ra một bản sắc đặc biệt của cộng đồng hoặc khu phố.
Phù Hợp
Chính Sách CD-4.11: Thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn cho
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì các đơn nguyên nhà ở thuộc Khu
công trình phát triển dọc theo các đường phố của Thành Phố
Vực Kế Hoạch sẽ được phát triển theo các yêu cầu về khoảng lùi và chiều cao được
thông qua việc sử dụng các khoảng lùi công trình và thiết kế xây xác định trong chương Tiêu Chuẩn Phân Chia Khu và Phát Triển của Kế Hoạch Cụ
dựng chứ không phải là những bức tường cách âm. Khi các
Thể (Chương 2), và dự kiến không cần đến các tường cách âm ngoài các bức
tường cách âm được đặt gần đường cao tốc hoặc xa lộ hay
tường cách âm hiện có được đặt dọc theo Đường Aborn và Đường Yerba Buena.
đường sắt, cần tạo cảnh quan, sử dụng tác phẩm nghệ thuật
Chương Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6)
công cộng và/hoặc thiết kế hấp dẫn trực quan hoặc có tính thẩm khuyến khích bổ sung thiết kế tường cách âm dọc theo những con đường liên quan
mỹ để giảm thiểu các ảnh hưởng trực quan.
đến các đặc điểm cảnh quan của các đường phố xung quanh. Sử dụng cảnh quan
để tạo sự độc đáo về thẩm mỹ và giảm các tác động trực quan, đặc biệt là xung
quanh các tính năng và tiện nghi chính, bao gồm tường cách âm.
Mục Tiêu CD-5: Hạnh Phúc, An Toàn và Sức Khỏe Cộng Đồng.
Kiến tạo các địa điểm công cộng tuyệt vời, tại đây môi trường kiến tạo sẽ tạo ra những không gian sống động và hấp dẫn, mang lại môi trường an toàn và lành mạnh,
thúc đẩy sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì các khu dân cư được thiết kế theo
Chính Sách CD-5.1: Thiết kế các khu vực khuyến khích mọi
người di chuyển bằng cách đi bộ và đi xe đạp, nhằm tạo điều kiện khuôn khổ gồm vỉa hè và các tuyến đường mòn liên kết với nhau để tạo nên cộng đồng
cho các thành viên trong cộng đồng tương tác với nhau và củng đi bộ và năng động. Kế Hoạch Cụ Thể bao gồm nhiều phương án đáp ứng nhu cầu lưu
động và giải trí bằng việc thiết kế cảnh quan đường phố độc đáo có vai trò ràng buộc các
cố tinh thần cộng đồng.
khu phố với nhau bằng (các) chủ đề thiết kế tích hợp. Ngoài ra, các đơn nguyên nhà ở
sẽ được bố trí sao cho có khoảng cách đi bộ thuận tiện tới các trung tâm giải trí và
những tuyến đường mòn trong khu phố mở rộng đến hết các khu vực chung trong
không gian mở. Như đã được mô tả trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương
2) của Kế Hoạch Cụ Thể, một số đường phố sẽ được thiết kế nhằm phục vụ cho nhiều
phương thức vận chuyển, bao gồm đi bộ, đi xe đạp hoặc lái xe sử dụng trong khu vực
(LUV) hoặc xe hơi.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Các không gian mở thụ động trong Khu
Vực Kế Hoạch như hành lang Fowler Creek cần dễ nhìn và có thể tiếp cận đối với cộng
đồng, và kết nối công trình phát triển mới với cộng đồng xung quanh. Như được xác
định trong Tiêu Chuẩn Phân Chia Khu và Phát Triển của Kế Hoạch Cụ Thể (Chương
2)), Kế Hoạch Cụ Thể sẽ tiếp tục sử dụng đường phố hiện có bằng cách cung cấp
đường đi qua Đường Aborn và Michelangelo Drive ở phía bắc của Khu Vực Kế Hoạch
và Đường Yerba Buena ở phần phía nam của Khu Vực Kế Hoạch.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu CD-8: Chiều Cao Tòa Nhà.
Quy định chiều cao cho công trình phát triển mới để tránh khả năng không tương thích bất lợi về mục đích sử dụng đất đồng thời cung cấp cơ hội tối đa để đạt
được các mục tiêu của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung để phát triển kinh tế và cung cấp nhà ở mới trong các Khu Vực Tăng Trưởng đã xác định.
Phù Hợp
Chính Sách CD-8.1: Đảm bảo công trình phát triển mới phù hợp Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, như đã được tu chính theo Sáng
Kiến, vì Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) sẽ được áp dụng thông qua
với các giới hạn cụ thể về chiều cao được thiết lập trong Sắc
chỉ định về Phân Vùng Kế Hoạch Cụ Thể của Khu Vực Kế Hoạch Tổng Thể được
Lệnh Phân Chia Vùng của Thành Phố và được áp dụng thông
qua chỉ định phân chia vùng cho các khối bất động sản trên toàn Sáng Kiến thông qua. Các đơn nguyên nhà ở trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ được
Thành Phố. Các chỉ định về sử dụng đất trong Sơ Đồ Sử Dụng phát triển phù hợp với yêu cầu về độ cao và khoảng lùi công trình được xác định
Đất/Giao Thông cung cấp chỉ dẫn về số tầng điển hình được kỳ trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2), và phù hợp với các mục đích
sử dụng đất và phong cách kiến trúc và bối cảnh của các khu bất động sản và khu
vọng cho công trình phát triển mới, tuy nhiên các giới hạn về
chiều cao cụ thể đối với các tòa nhà và các cấu trúc tại San José phố xung quanh.
không được xác định trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung.
Nhà Ở
Mục Tiêu H-1: Đa Dạng và Công Bằng Xã Hội.
Cung cấp nhà ở trên khắp Thành Phố với nhiều phạm vi mật độ nhà ở, đặc biệt là mật độ cao hơn, và loại hình sản phẩm, bao gồm nhà ở cho thuê và nhà ở
để bán, để đáp ứng nhu cầu của dân số đa dạng về mặt kinh tế, nhân khẩu học và văn hoá.
Phù Hợp
Chính Sách H-1.1: Dự án phát triển nhà ở mới và tái phục hồi Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch cho phép tối đa 910 đơn
các nhà hiện có tạo thuận lợi cho việc tạo ra các cộng đồng tích nguyên nhà ở cho người cao tuổi trong các cấu hình khác nhau. Kế Hoạch Cụ Thể
đã giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người cao tuổi của Thành Phố và mang đến cơ
hợp và đa dạng về mặt kinh tế, văn hoá và nhân khẩu học.
hội để người cao tuổi “an dưỡng tuổi già.” Kế Hoạch cũng yêu cầu ít nhất hai mươi
(20%) phần trăm các đơn nguyên này được chỉ định là nhà ở giá phải chăng, trong
đó ưu tiên cho các Cựu Chiến Binh Quân Đội Mỹ trong phạm vi pháp luật cho phép.
Kế Hoạch cũng cung cấp dịch vụ cho các cựu chiến binh. Như đã thảo luận trong
Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan, một số khu vực trong khu đất trống đã phát triển
trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ mang lại cơ hội cho các sự kiện của khu phố và cộng
đồng, bao gồm cả các sự kiện về văn hóa.
Chính Sách H-1.2: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
Phù Hợp
tích cho Chính Sách H-1.1.
địa điểm và cấu trúc nhà ở với nhiều vị trí, loại hình, giá cả và
tình trạng như cho thuê hay sở hữu nhằm đáp ứng nhu cầu của
tất cả các phân khúc kinh tế và nhân khẩu học của cộng đồng
bao gồm người cao tuổi, gia đình, người vô gia cư và cá nhân
có nhu cầu đặc biệt.
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
Phù Hợp
Chính Sách H-1.3: Tạo cơ hội về nhà ở và môi trường sống dễ
tiếp cận mà cho phép người cao tuổi an dưỡng tuổi già, trong cùng tích cho Chính Sách H-1.1.
một nhà, các cơ sở sinh hoạt được hỗ trợ, các cơ sở chăm sóc liên
tục hoặc các loại hình nhà ở khác trong cùng một cộng đồng.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách H-1.4: Khuyến khích thiết kế nơi nhà ở cho người
cao tuổi trong các khu phố, có các cơ sở, dịch vụ y tế và cộng
đồng nằm trong khoảng cách đi bộ hợp lý và có thể đi lại bằng
phương tiện giao thông công cộng.

Hiện có tuyến xe buýt 39 cung cấp dịch vụ chuyên chở công cộng dễ tiếp cận và ở
gần nhất giúp vận chuyển người dân đến các cơ sở này. Có một số điểm dừng xe
buýt dành cho Tuyến 39 trong phạm vi một phần tư dặm thuộc khu Kế Hoạch Cụ
Thể, và hai điểm dừng gần với Kế Hoạch Cụ Thể nhất nằm ở giao lộ Đường Aborn
và Đại Lộ Murillo, ngay phía bắc Khu Vực Kế Hoạch.

Phù Hợp?
Phù Hợp
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Mục Tiêu H-2: Nhà Ở Giá Cả Phải Chăng.
Bảo vệ và cải thiện lượng nhà ở có giá phải chăng hiện có của San José và tăng nguồn cung cấp nhà ở đó sao cho 15% trở lên lượng nhà ở mới được phát triển có
giá phải chăng dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, rất thấp và cực kỳ thấp. Không có điều gì trong văn bản này, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý áp đặt bất kỳ
yêu cầu nào đối với bất kỳ dự án nhà ở riêng lẻ nào bao gồm cả số tiền hoặc phần trăm các đơn nguyên có giá phải chăng. Không có điều gì trong văn bản này, trực
tiếp hoặc gián tiếp, ngụ ý dẫn đến một kết luận hoặc quyết định rằng một dự án nhà ở riêng lẻ không phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, nếu dự án đó không có bất kỳ
đơn nguyên nhà ở giá phải chăng nào.
Chính Sách H-2.1: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch cũng yêu cầu ít nhất hai
Phù Hợp
nhà ở cho người có thu nhập trung bình, thấp, rất thấp và cực
mươi (20%) phần trăm các đơn nguyên này được chỉ định là nhà ở giá phải chăng,
thấp bằng cách tối đa hóa việc sử dụng các nguồn tài chánh và trong đó ưu tiên cho các Cựu Chiến Binh Quân Đội Mỹ trong phạm vi pháp luật cho
chính sách phù hợp ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương; phép.
và nhiều chương trình khác.
Chính Sách H-2.6: Kết hợp kế hoạch triển khai nhà ở có giá
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này như đã được ghi nhận trong bản
Phù Hợp
phải chăng khi lậpmỗi kế hoạch Làng Đô Thị, kế hoạch cụ thể, phân tích cho Chính Sách H-2.1 và bởi, trong Chương 2, Kế Hoạch đã đưa ra các
kế hoạch tổng thể hoặc kế hoạch chiến lược bao gồm kế hoạch yêu cầu mà nhà ở có giá phải chăng phải đáp ứng, bao gồm vị trí địa lý, thời gian
nhà ở.
xây dựng, kích thước đơn nguyên, số lượng phòng ngủ và các tiện nghi bắt buộc.
Mục Tiêu H-4: Tính Bền Vững về Môi Trường - Nhà Ở.
Cung cấp hệ thống nhà ở giảm thiểu mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên và tiến tới mục tiêu tài chánh, biến đổi khí hậu và môi trường của Thành Phố.
Chính Sách H-4.1: Thực hiện các nguyên tắc xây dựng không Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì, như được mô tả trong Hướng Dẫn
Phù Hợp
gian xanh trong thiết kế và xây cất nhà ở và hạ tầng cơ sở liên Thiết Kế Kiến Trúc (Chương 5) trong Kế Hoạch Cụ Thể, Kế Hoạch này bao gồm các
quan, theo Mục Tiêu và Chính Sách Xây Dựng Khuôn Viên
chiến lược về sự bền vững và các hướng dẫn thiết kế hạ tầng cơ sở vượt xa những gì
Xanh trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung và Sắc Lệnh Xây
các chính sách xây dựng khuôn viên xanh của địa phương và khu vực/tiểu bang, bao
Dựng Khuôn Viên Xanh.
gồm Sắc Lệnh Xây Dựng Khuôn Viên Xanh của Thành Phố yêu cầu. Dự án sẽ phải
tuân thủ tất cả các yêu cầu của liên bang, tiểu bang và địa phương về hiệu quả năng
lượng, bao gồm các tiêu chuẩn trong Tiêu Đề 24 liên quan đến quy hoạch và thiết kế,
hiệu quả năng lượng, hiệu quả và bảo tồn nguồn nước, bảo tồn nguyên vật liệu và hiệu
quả nguồn tài nguyên, cũng như chất lượng môi trường.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi Kế Hoạch Cụ Thể sẽ cung cấp
nhà ở dành cho người cao tuổi trong khu vực có các cơ sở và dịch vụ cộng đồng
nằm trong khoảng cách đi bộ hợp lý và có thể đi lại bằng phương tiện giao thông
công cộng. Phòng Khám Y Tế Tiếp Ngoại VA nằm cách Khu Vực Kế Hoạch khoảng
4 dặm về phía tây nam và một cơ sở chăm sóc khẩn cấp nằm cách khoảng 3 dặm
về phía tây. Trung Tâm Cộng Đồng Evergreen nằm cách Khu Vực Kế Hoạch
khoảng 1 dặm về phía tây nam.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách H-4.2: Hạn chế tối đa nhà ở phát thải khí gây hiệu ứng
nhà kính, và xác định vị trí nhà ở, phù hợp với các mục tiêu và chính
sách về sử dụng đất và giao thông của Thành Phố chúng ta, để
giảm số dặm xe đi lại và tình trạng phụ thuộc vào ô tô.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Hơn nữa, VMT hàng ngày sẽ giảm khi thực hiện Kế Hoạch Cụ Thể so với dự án phát
triển đã được phê duyệt theo Kế Hoạch Tổng Thể trước Sáng Kiến.
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Mục Tiêu H-5 Nhà Ở - Nhà Ở cho Người Cao Tuổi
Tăng cường, bảo vệ và cải thiện lượng nhà ở tại San José để giải quyết nhu cầu của người cao tuổi.
Chính Sách H-5.1: Hỗ trợ chương trình phát triển cung cấp các lựa Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch cho phép tối đa 910 đơn
chọn nhà ở để người cao tuổi có thể tìm được nhà ở thích hợp để
nguyên nhà ở cho người cao tuổi trong các cấu hình khác nhau. Ít nhất hai mươi (20%)
thuê hoặc mua.
phần trăm các đơn nguyên sẽ được chỉ định là nhà ở cho người cao tuổi có giá phải
chăng, ưu tiên cho Cựu Chiến Binh của Quân Đội Mỹ trong phạm vi pháp luật cho phép.
Chính Sách H-5.2: Khuyến khích xây dựng một loạt các loại nhà ở Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch cho phép tối đa 910 đơn
dành cho người cao tuổi, bao gồm nhà để sinh hoạt chung và độc
nguyên nhà ở cho người cao tuổi trong các cấu hình khác nhau. Ngoài việc sử dụng làm
lập, sinh hoạt có trợ giúp, chăm sóc cho người bị suy giảm trí nhớ, nhà ở, Kế Hoạch này bao gồm ít nhất ba trung tâm giải trí bao gồm các tính năng được
các cơ sở chăm sóc và ban quản lý nhà ở khác.
thiết kế cho lối sống của người trưởng thành năng động.
Chính Sách H-5.3: Khuyến khích xây dựng những đơn nguyên nhà Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân tích
ở và cơ sở chăm sóc có giá phải chăng để nuôi dưỡng người già
cho Chính Sách H-5.1.
trong cộng đồng.
Chính Sách H-5.4: Nhà ở cho người cao tuổi đã được xây dựng
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì nhà ở cho người cao tuổi được xây dựng
trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi sẽ không
trong Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi sẽ không tính vào khả năng tăng
tính vào khả năng tăng trưởng cho 120,000 đơn nguyên nhà ở mới trưởng cho 120.000 đơn nguyên nhà ở mới trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San José
trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung San José 2040.
2040. Trong phạm vi đất trong Vùng Phủ Ngoài này được phát triển thành nhà ở dành cho
người cao tuổi, Thành Phố sẽ duy trì khả năng tạo việc làm gắn liền với khu đất đó để tái
phân phối cho các khu đất có nhiều hỗ trợ tăng trưởng tạo việc làm trong thời gian ngắn.
Việc tái phân phối này có thể diễn ra trong cùng một Khu Vực Tăng Trưởng dưới dạng vùng
phủ ngoài hoặc với một hoặc nhiều Khu Vực Tăng Trưởng khác trong Thành Phố miễn là
Khu Vực Tăng Trưởng hiện hoặc sẽ có đủ khả năng giao thông nhằm đáp ứng các chính
sách giao thông của Kế Hoạch Tổng Thể. Như vậy, việc triển khai Vùng Phủ Ngoài này sẽ
không làm giảm khả năng tạo việc làm tổng thể của Thành Phố.

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Các đơn nguyên nhà ở sẽ được bố trí sao
cho có khoảng cách đi bộ thuận tiện tới các trung tâm giải trí và những tuyến đường mòn
trong khu phố mà có thể mở rộng đến hết các khu vực chung trong không gian mở. Như đã
được mô tả trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể,
một số đường phố sẽ được thiết kế nhằm phục vụ cho nhiều phương thức vận chuyển, bao
gồm đi bộ, đi xe đạp hoặc lái xe sử dụng trong khu vực (LUV) hoặc xe hơi. Như đã nêu trong
Chính Sách MS-14.1, cũng có một số khu thương mại nằm cách Khu Vực Kế Hoạch khoảng
nửa dặm. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu
các thành phần trong Ban Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông (TDM) phải thúc đẩy việc sử dụng
phương tiện chuyên chở, sử dụng xe đạp và các hoạt động đi bộ.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách H-5.5: Các Kế Hoạch Cụ Thể đã được thông qua chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi không được
chỉ định là Khu Vực Tăng Trưởng nhà ở trong Kế Hoạch Tổng Thể
Hình Dung San José 2040.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể không được chỉ định là Khu Vực Tăng Trưởng làm nhà ở, mặc dù Khu
Vực Kế Hoạch đang nằm trong Khu Vực Tăng Trưởng sử dụng cho mục đích tạo việc
làm. Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Phát triển nhà ở trong Khu Vực Kế
Hoạch Cụ Thể sẽ không được tính vào mức tăng trưởng nhà ở của Kế Hoạch Tổng Thể,
phù hợp với kết luận của Kế Hoạch Tổng Thể rằng nhiều người cao tuổi không có việc
làm và do đó các dự án dành cho người cao tuổi được phát triển chiếu theo Vùng Phủ
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi không nên được theo dõi như là một phần trong
mục tiêu đạt được tỷ lệ J/ER là 1.1/1 của Thành Phố.
Chính Sách H-5.6: Xác định các tiêu chí và địa điểm trong Thành Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Sáng Kiến áp dụng Vùng Phủ Ngoài Khu
Phố phù hợp với các chương trình phát triển nhà ở cho người cao Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể và thiết lập các tiêu chuẩn
tuổi, bao gồm các địa điểm phù hợp với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà cho Thành Phố để đánh giá các địa điểm thích hợp khác cho Vùng Phủ Ngoài. Kế Hoạch
Ở cho Người Cao Tuổi.
Cụ Thể triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong Khu Vực Kế
Hoạch Cụ Thể.
Mục tiêu H-6 Nhà Ở – Nhà Ở cho Cựu Chiến Binh
Tăng cường, bảo vệ và cải thiện lượng nhà ở của San José để giải quyết nhu cầu của cựu chiến binh.
Chính Sách H-6.1: Hỗ trợ chương trình phát triển cung cấp các
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu ít nhất hai mươi
lựa chọn nhà ở cho phép cựu chiến binh tìm được nhà ở thích hợp (20%) phần trăm các đơn nguyên được chỉ định làm nhà ở có giá phải chăng, ưu tiên cho
để thuê hoặc mua.
Cựu Chiến Binh của Quân Đội Mỹ, trong phạm vi pháp luật cho phép. Kế Hoạch này cung
cấp một không gian tiện nghi cho cộng đồng trong thành phần nhà ở có giá phải chăng
được sử dụng cho các dịch vụ dành cho người cao tuổi, bao gồm các dịch vụ cho các cựu
chiến binh cao tuổi. Các dịch vụ cho cựu chiến binh này cũng sẽ được cung cấp cho các
cư dân là cựu chiến binh sống trong các đơn nguyên có mức giá thị trường.
Chính Sách H-6.2: Khuyến khích xây dựng một loạt các loại nhà Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân tích
cho cựu chiến binh và gia đình của họ cho phép cựu chiến binh và cho Chính Sách H-6.1.
gia đình quân nhân tái hòa nhập vào cộng đồng.
Chính Sách H-6.3: Khuyến khích cung cấp nhà ở giá phải chăng Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân tích
cho cựu chiến binh.
cho Chính Sách H-6.1.
Chính Sách H-6.4: Tiếp tục hợp tác với các cơ quan liên bang,
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân tích
tiểu bang và địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận để tìm hiểu cho Chính Sách H-6.1. Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu, trong phạm vi pháp luật cho phép,
các lựa chọn cung cấp nhà ở cho cựu chiến binh.
quản lý dự án Nhà Ở Phổ Thông phải phối hợp với các cơ quan liên bang, tiểu bang và
địa phương cũng như các tổ chức dựa vào cộng đồng để xác định các cựu chiến binh đủ
điều kiện là cư dân của Nhà Ở Phổ Thông, có thể bao gồm việc tham gia vào chương
trình HUD-Nhà Ở Hỗ Trợ Cựu Chiến Binh (HUD-VASH) và chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ
cho Cựu Chiến Binh và Gia Đình (SSVF), hoặc các chương trình tương tự. Kế Hoạch Cụ
Thể cũng yêu cầu Trung Tâm Giải Trí Phụ trong tiểu địa hạt ESH-R-M phải bao gồm
không gian dành cho trạm thông tin và dịch vụ của cựu chiến binh để hỗ trợ các cư dân là
cựu chiến binh, bao gồm cơ hội để quản lý trường hợp tại cơ sở và các dịch vụ hỗ trợ cần
được các cơ quan chính phủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng cung cấp.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Kế Hoạch Cụ Thể cũng yêu cầu dự án phải chỉ định điều phối viên tại cơ sở để trợ
giúp các cư dân cựu chiến binh tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, y tế, sức
khỏe, và các dịch vụ hỗ trợ khác do các cơ quan chính phủ và tổ chức cộng đồng
cung cấp
Sự An Toàn Của Cộng Đồng
Mục Tiêu ES-3: Thi Hành Luật Pháp và Phòng Ngừa Hỏa hoạn.
Cung cấp các dịch vụ thi hành luật pháp và phòng ngừa hỏa hoạn chất lượng cao cho cộng đồng San José để bảo vệ tính mạng, bất động sản và môi trường
thông qua phòng và ứng phó hỏa hoạn và tội phạm. Sử dụng các biện pháp quy hoạch sử dụng đất, thiết kế đô thị và phát triển địa điểm và quan hệ hợp tác
với cộng đồng và các cơ quan công cộng khác để hỗ trợ cho sức khỏe, sự an toàn và khỏe mạnh lâu bền của cộng đồng.
Phù Hợp
Chính Sách ES-3.1: Cung cấp thời gian đáp ứng Mức Dịch Vụ
Kế Hoạch Cụ Thể dự kiến không tạo ra nhu cầu xây cất các đồn cảnh sát và trạm cứu
nhanh chóng và kịp thời cho tất cả các trường hợp khẩn cấp:
hỏa mới. Thêm vào đó, Khu Vực Kế Hoạch dự kiến phát triển theo Kế Hoạch Thổng
1. Để nhận được sự bảo vệ của cảnh sát, hãy sử dụng như Thể, và phù hợp với mô hình tăng trưởng của khu vực xung quanh, liên quan đến thời
một mục tiêu, thời gian đáp ứng sáu phút hoặc ít hơn cho gian đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp.
60 phần trăm tất cả các cuộc gọi Ưu Tiên 1 và mười một
phút hoặc ít hơn cho 60 phần trăm tất cả các cuộc gọi Ưu
tiên 2.
2. Để phòng ngừa hỏa hoạn, hãy sử dụng như một mục tiêu,
tổng thời gian ứng phó (phản xạ) là tám phút và tổng thời
gian di chuyển là bốn phút cho 80 phần trăm các sự cố
khẩn cấp.
3. Tăng cường cung cấp dịch vụ thông qua việc áp dụng và
sử dụng hiệu quả các kỹ thuật, công nghệ và mô hình
hoạt động tiên tiến và nổi bật.
4. Đo lường cung cấp dịch vụ để xác định mức dịch vụ đáp
ứng nhu cầu của cộng đồng San José.
5. Đảm bảo rằng việc phát triển sở cảnh sát và cơ sở dịch vụ
chữa cháy và cung cấp dịch vụ theo kịp với sự phát triển
và tăng trưởng trong thành phố.
Chính Sách ES-3.2: Phấn đấu đảm bảo rằng thiết bị và các cơ Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
Phù Hợp
sở được cung cấp và bảo trì để đáp ứng các tiêu chuẩn hợp lý
tích cho Chính Sách ES-3.1.
về an toàn, độ tin cậy và tính tương thích với các hoạt động thi
hành luật pháp và dịch vụ chữa cháy.

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách ES-3.9: Thực hiện các kỹ thuật thiết kế đô thị nhằm
thúc đẩy an toàn công cộng và bất động sản trong dự án phát
triển mới thông qua xây cất an toàn, lâu bền và các không gian
mọi người có thể nhìn thấy và dễ tiếp cận.
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Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch này đề xuất các Hướng
Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc và Cảnh Quan (Chương 5 và 6) mô tả và minh hoạ các thiết
kế, mô hình và các tính năng xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao
theo hình dung cho Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Người dân sẽ nhìn thấy và có thể
tiếp cận không gian mở thụ động như hành lang Fowler Creek.
Chính Sách ES-3.11: Đảm bảo có đủ nguồn cung cấp nước để Có đủ nguồn cung cấp nước để phục vụ Kế Hoạch Cụ Thể, bao gồm các dịch vụ
Phù Hợp
chữa cháy trên khắp Thành Phố. Yêu cầu dự án phát triển phải chữa cháy. Dự án phát triển phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của Thành Phố liên
xây dựng và trang bị tất cả các hạ tầng cơ sở và thiết bị chữa
quan đến việc lắp đặt hạ tầng cơ sở chữa cháy và khả năng tiếp cận của xe trong
cháy cần thiết cho dự án của họ.
trường hợp khẩn cấp.
Công Viên, Không Gian Mở và Khu Giải Trí
Mục Tiêu PR-1: Chương Trình và Cơ Sở Chất Lượng Cao
Cung cấp đất cho công viên, các tuyến đường, không gian mở, tiện nghi giải trí và các chương trình, được công nhận trên toàn quốc vì hoạt động xuất sắc, điều này
làm tăng tính sống động cho môi trường đô thị và ngoại ô; bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, cảnh quan và các không gian mở quan trọng khác;
và đáp ứng các nhu cầu về công viên và dịch vụ giải trí của cư dân, công nhân và du khách của San José.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch này sẽ cung cấp đủ
Chính Sách PR-1.1: Cung cấp 3.5 mẫu cho mỗi khu đất dùng
không gian mở cho người dân. Mặc dù các cư dân trong tương lai có thể sử dụng
làm công viên phục vụ 1,000 cư dân trong khu phố/cộng đồng
thông qua việc kết hợp 1.5 mẫu công viên công cộng và 2.0 mẫu các công viên hoặc các tuyến đường của thành phố hiện có, việc đưa không gian
mở và các cơ sở vui chơi giải trí vào như là một phần của Kế Hoạch Cụ Thể sẽ đáp
sân trường vui chơi giải trí mở cửa phục vụ cho mỗi 1,000 cư
ứng phần lớn nhu cầu của người dân trong tương lai. Ngoài ra, Kế Hoạch Cụ Thể sẽ
dân của San José.
tuân thủ các yêu cầu hiện hành của Bộ Luật Thành Phố San José về hiến đất dùng
làm công viên và các tác động của công viên nếu áp dụng, đòi hỏi sự phát triển xây
dựng nhà ở mới để hoặc là dành đủ đất để phục vụ cư dân mới hoặc trả phí để bù
đắp chi phí tăng lên do cung cấp các cơ sở công viên mới cho sự phát triển mới,
hoặc kết hợp cả hai. Kế Hoạch Cụ Thể sẽ phải trả lệ phí thay cho việc cung cấp đất
dùng làm công viên công cộng trong phạm vi luật pháp của Tiểu Bang cho phép.
Nếu luật pháp yêu cầu hiến đất dùng làm công viên, dự án này sẽ tuân thủ các yêu
cầu hiện hành của Bộ Luật Thành Phố San José về hiến đất dùng làm công viên và
các tác động của công viên. Vị trí của đất được hiến làm công viên công cộng sẽ
nằm ở khu vực ngoại vi của Kế Hoạch Cụ Thể.
Chính Sách PR-1.12: Thường xuyên cập nhật và sử dụng Sắc
Kế Hoạch Cụ Thể sẽ tuân thủ các yêu cầu hiện hành của Bộ Luật Thành Phố
Phù Hợp
Lệnh Hiến Đất Dùng Làm Công Viên / Sắc Lệnh về Tác Động của San José liên quan đến việc hiến đất dùng làm công viên và tác động của Công
Đất Dùng Làm Công Viên (PDO/PIO) của San José để triển khai Viên, và như đã nêu trong bản phân tích cho Chính Sách PR-1.1.
các cơ sở có chất lượng.
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Mục Tiêu PR-2: Đóng Góp vào một Cộng Đồng Lành Mạnh.
Xây dựng cộng đồng lành mạnh thông qua con người, công viên và các chương trình bằng cách cung cấp các cơ hội giải trí có thể tiếp cận đáp ứng được nhu cầu sức
khoẻ và hạnh phúc của cộng đồng.
Chính Sách PR-2.6: Xác định vị trí tất cả các dự án phát triển xây Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi có hai công viên nằm trong vùng lân cận
Phù Hợp
dựng nhà ở mới trên 200 đơn nguyên trong phạm vi 1/3 dặm đi bộ của Khu Vực Kế Hoạch. Công Viên Tarun nằm cách phía nam của Khu Vực Kế Hoạch chưa
từ công viên hiện có hoặc mới, tuyến đường, không gian mở hoặc đến một phần tư dặm về phía tây. Công Viên Fowler Creek nằm liền kề và ở phía tây khu phía
sân trường học cho mục đích giải trí mở cửa cho công chúng sau bắc Khu Vực Kế Hoạch, ngay phía nam Strada Circolare. Hơn nữa, Kế Hoạch Cụ Thể sẽ
giờ học bình thường hoặc sẽ bao gồm một hoặc nhiều các yếu tố cung cấp các tuyến đường mới và không gian mở cho các cư dân của dự án cũng như không
trong thiết kế dự án.
gian mở cho công chúng có thể tiếp cận dọc theo Fowler Creek.
Mục Tiêu PR-8: Quản Lý Tài Khóa đối với các Công Viên và Tài Nguyên Giải Trí.
Cung cấp các chương trình vui chơi giải trí, cơ sở và tài sản hạ tầng cơ sở bền vững về tài khóa.
Chính Sách PR-8.10: Khuyến khích phát triển các cơ sở giải trí tư Kế Hoạch Cụ Thể không cung cấp các cơ sở giải trí tư nhân hoặc thương mại mở cửa cho
Phù Hợp
nhân/thương mại mở cửa cho công chúng để giúp đáp ứng các nhu công chúng, nhưng sẽ cung cấp không gian mở thụ động để công chúng có thể tiếp cận dọc
cầu hiện tại và tương lai (nghĩa là các trung tâm mua sắm, hồ bơi, theo Fowler Creek. Khu vực Evergreen đã có nhiều cơ sở giải trí, bao gồm Công Viên Fowler
trung tâm thể hình và các khu vườn).
Creek và khu đất dùng làm công viên bên ngoài UGB, phục vụ cư dân tại địa phương.
Sử Dụng Đất và Giao Thông
Chính Sách Sử Dụng Đất
Mục Tiêu LU-6: Bảo Tồn Công Nghiệp.
Bảo tồn và bảo vệ các khu sử dụng cho mục đích công nghiệp để duy trì và phát triển nền kinh tế của thành phố và sự bền vững về tài khóa.
Chính Sách LU-6.1: Nghiêm cấm chuyển đổi đất được chỉ định sử Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, vì kế
Phù Hợp
dụng cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng sang các mục
hoạch này triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trên đất kinh
đích phi công nghiệp, trừ khi được cho phép chiếu theo Vùng Phủ doanh chưa được sử dụng đúng mức. Sáng Kiến tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể để cho
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Nghiêm cấm chuyển các
phép chuyển đổi đất kinh doanh chưa được sử dụng đúng mức thành đất sử dụng để xây
khu đất dùng cho mục đích công nghiệp và các mục đích công
dựng nhà ở cho người cao tuổi, như được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà
nghiệp và thương mại hỗn hợp sang mục đích sử dụng không tạo Ở cho Người Cao Tuổi. Trong phạm vi đất trong Vùng Phủ Ngoài này được phát triển
thành nhà ở dành cho người cao tuổi, Thành Phố sẽ duy trì khả năng tạo việc làm gắn
việc làm, trừ khi được cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Các khu đất đã được Thành Phố mua liền với khu đất đó để tái phân phối cho các khu đất có nhiều hỗ trợ tăng trưởng tạo việc
lại làm công viên công cộng, các tuyến đường công cộng hoặc khu làm trong thời gian ngắn.
đất trống công cộng có thể được tái chỉ định từ các khu đất công
nghiệp hoặc phức hợp công nghiệp sang mục đích sử dụng không
tạo việc làm. Trong Trạm BART Five Wounds và các khu vực trong
Làng Đô Thị trong Khu Phố 24th Street, những thay đổi về việc sử
dụng đất theo từng giai đoạn, gắn liền với việc hoàn thành trạm
BART dự kiến, có thể bao gồm việc chuyển đổi các khu đất sử
dụng cho Công Nghiệp Nhẹ, Công Nghiệp Nặng hoặc sử dụng cho
mục đích tạo việc làm khác sang sử dụng cho mục đích không tạo
việc làm miễn sao là các khu vực trong Làng Đô Thị vẫn duy trì
được khả năng cho tổng số việc làm hiện tại và dự kiến.

Phù Hợp?
Phù Hợp

Phù Hợp

Phù Hợp
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Chính Sách LU-6.2: Dự bị các khu công nghiệp cho các mục
Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản phân
đích công nghiệp và hỗ trợ tương thích, hoặc như được cho
tích cho Chính Sách LU-6.1.
phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi, đồng thời thừa nhận rằng các mục đích sử dụng công
nghiệp có nhiều loại và hình thức khác nhau. Cho phép sử dụng
cho mục đích phi công nghiệp mà chỉ là ngẫu nhiên và hoàn
toàn tương thích với việc sử dụng cho mục đích công nghiệp
chính ở các khu vực dành riêng cho công nghiệp hoặc được
cho phép chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi. Xem xét cho phép thực hiện các hoạt động hỗ trợ,
phi công nghiệp, chẳng hạn như bán lẻ các vật liệu được sản
xuất hoặc bảo quản tại chỗ
Mục Tiêu LU-8: Duy Trì Đất Tạo Việc Làm.
Duy trì các Khu Vực Tạo Việc Làm được Chỉ Định Hợp Lý cho Mục Đích Sử Dụng Công Nghiệp và Thương Mại Phức Hợp Tương Thích.
Chính Sách LU-8.1: Trong các khu vực được chỉ định cho mục
Khu vực Kế Hoạch Cụ Thể không được chỉ định cho các mục đích sử dụng công
đích sử dụng công nghiệp và thương mại phức hợp, chỉ cho phép nghiệp hoặc thương mại phức hợp. Xem bản phân tích cho Chính Sách LU-6.1.
các mục đích sử dụng thương mại tương thích với các mục đích
sử dụng công nghiệp. Các khu vực này nghiêm cấm sử dụng cho
mục đích không tạo việc làm trừ khi được cho phép chiếu theo
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Mục Tiêu LU-9: Môi Trường Sống Chất Lượng Cao.
Cung cấp môi trường sống chất lượng cao cho các cư dân của San José.
Chính Sách LU-9.1: Tạo nên môi trường thân thiện với người Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Xem
đi bộ bằng cách kết nối dự án phát triển nơi ở mới với cơ sở an bản phân tích cho Chính Sách CD-1.7.
toàn, tiện lợi, dễ tiếp cận và dễ chịu dành cho người đi bộ.
Ngoại trừ trong các khu vực được phát triển chiếu theo Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, cung cấp các kết
nối như vậy giữa công trình phát triển mới, khu phố lân cận,
điểm đến trạm chuyên chở, trường học, công viên và các khu
vực thương mại gần đó. Phù hợp với Chính Sách Giao Thông
TR-2.11, nghiêm cấm phát triển các phố cụt mới, trừ khi đó là
phương tiện khả thi duy nhất để tiếp cận tới một hoặc nhiều bất
động sản, hoặc cộng đồng có tường bao, không cung cấp các
kết nối thông suốt và công khai dành cho xe đạp và người đi bộ.

Phù Hợp?
Phù hợp

Phù Hợp
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Chính Sách LU-9.3: Tích hợp dự án phát triển nhà ở với hệ thống Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Như đã thảo luận trong Hướng Dẫn Thiết
giao thông của Thành Phố, bao gồm phương tiện chuyên chở,
Kế Cảnh Quan (Chương 6) của Chương Trình Cụ Thể, Kế Hoạch Cụ Thể đề xuất phát
đường bộ, và các cơ sở cho người đi bộ và đạp xe đạp.
triển nhà ở tích hợp với các kết nối dành cho người đi bộ và đi xe đạp qua các khu phố,
Fowler Creek, và các điểm đến chính (bao gồm các trạm chuyên chở). Hiện có tuyến xe
buýt 39 cung cấp dịch vụ chuyên chở công cộng dễ tiếp cận và ở gần nhất. Có một số
điểm dừng xe buýt dành cho Tuyến 39 trong phạm vi một phần tư dặm thuộc khu Kế
Hoạch Cụ Thể, và hai điểm dừng gần với Kế Hoạch Cụ Thể nhất nằm ở giao lộ Đường
Aborn và Đại Lộ Murillo, ngay phía bắc Khu Vực Kế Hoạch.
Chính Sách LU-9.6: Yêu cầu các khu phát triển xây dựng nhà ở
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch cung cấp khu đất trống đã
bao gồm các không gian mở thích hợp ở khu vực riêng tư hoặc
phát triển và chưa phát triển, bao gồm khu đất trống đã phát triển cho công chúng đến
chung để dáp ứng một phần cho nhu cầu giải trí và không gian mở dọc theo Fowler Creek và một số khu vực trong khu đất trống đã phát triển trong Khu
của cư dân.
Vực Kế Hoạch Cụ Thể như được thảo luận trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan của
Kế Hoạch Cụ Thể (Chương 6). Một số khu đất trống đã phát triển này sẽ được thiết kế
để triển khai các sự kiện trong khu phố và cộng đồng cũng như là không gian tập trung
cho các mục đích sử dụng như khu vườn cộng đồng, công viên dành cho thú nuôi và các
cơ sở giáo dục và nghệ thuật sáng tạo. Khu Vực Kế Hoạch cũng phải bao gồm ít nhất ba
trung tâm giải trí theo Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2).
Chính Sách LU-9.11: Thiết kế phát triển nhà ở đơn gia cư và nhà Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì xe cộ không được đi đến bất kỳ trục
ở ghép hộ gia đình có hạn chế xe cộ đi vào đường phố chính như đường chính nào hoặc gần giao lộ giữa hai trục đường chính. Như được xác định trong
Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể, để xe cộ đi vào
sau:
■
Không cho xe cộ đi trực tiếp vào trục đường chính sáu làn bằng cách sử dụng Đường Aborn và Michelangelo Drive ở phía bắc của Khu Vực Kế
hoặc trong phạm vi 350 feet tính từ giao lộ giữa hai đướng Hoạch và Đường Yerba Buena ở phần phía nam của Khu Vực Kế Hoạch.
chính.
■
Không cho xe cộ đi trực tiếp vào trục đường chính bốn làn. Lối vào nằm ở phía Nam từ Aborn Drive sẽ kết hợp con đường trung tuyến có cảnh
quan. Con đường này sẽ là đường chính đi vào các đơn nguyên đa gia cư. Lối thứ hai đo
■
Khuyến khích sử dụng các lối vào mặt tiền, các góc phố
vào đơn nguyên đa gia cư là từ phần mở rộng của Michelangelo Drive. Có thể đi vào các
hoặc các giải pháp thiết kế đường phố khác cho xe cộ đi
khu dân cư đơn gia cư từ hai lối vào riêng tư hạn chế thông qua các lối vào có cổng.
vào.
■
Chỉ có ngoại lệ khi không có các phương án khả thi khác Đường vào thứ hai sẽ nằm ở Đường Yerba Buena và sẽ cho phép đi vào Khu Vực Kế
Hoạch Cụ Thể từ phía nam. Dựa vào các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
để đi vào khu nhà ở.
(Chương 2), nên đi vào từng khu dân cư cần đến từ các đường phố khu dân cư hoặc
đường phố cộng đồng rẽ ra từ đường chung nhiều làn xe, không có đường xe chạy đâm
trực tiếp vào các con đường vào. Như được mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh
Quan (Chương 6), các đường phố của khu phố tại địa phương, chẳng hạn như các
đường chính trong khu dân cư, cần được thu hẹp để giúp duy trì tốc độ đi chậm, an toàn,
tăng cường sự an toàn dành cho người đi bộ và người đi xe đạp.
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Mục Tiêu LU-10: Sử Dụng Có Hiệu Quả Đất Ở và Đất Sử Dụng Phức Hợp.
Đáp ứng các yêu cầu về nhà ở của cư dân hiện tại và trong tương lai bằng cách sử dụng đất đai đầy đủ và hiệu quả cho mục đích sử dụng làm nhà ở và sử dụng
phức hợp và bằng cách tối đa hoá cơ hội nhà ở tại các vị trí trong vòng nửa dặm bằng phương tiện chuyên chở, có lối tiếp cận tốt với các khu vực việc làm, dịch vụ
khu phố và các cơ sở công cộng.
Chính Sách LU-10.4: Trong các khu vực phát triển được xác
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, vì kế
Phù Hợp
định, phát triển các dự án làm nhà ở với mật độ đủ để hỗ trợ bán hoạch này triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong phạm vi
lẻ tại khu phố trong việc phát triển loại đường phố chính có thể đi Khu Vực Kế Hoạch.
bộ. Trong các khu vực phát triển theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà
Ở cho Người Cao Tuổi, có thể cho phép mật độ thấp hơn.
Mục Tiêu LU-11: Khu Dân Cư.
Quy định hình thức đô thị, chất lượng kiến trúc và khả năng tương thích theo bối cảnh của công trình xây cất và công trình mới trong các khu dân cư đa dạng của
Thành Phố để thúc đẩy môi trường xung quanh khu dân cư mang lại chất lượng cuộc sống cao cho người dân và du khách trong khu phố.
Phù Hợp
Chính Sách LU-11.1: Thiết kế tất cả các loại nhà đơn gia cư tách Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi như được mô tả trong các Tiêu
biệt mới để mỗi ngôi nhà đều có mặt tiền trên đường phố công
Chuẩn Phân Khu & Phát triển (Chương 2), các tuyến đường cộng đồng và tuyến
cộng hoặc trên một đường phố riêng mà trông giống và hoạt
đường trong khu dân cư có lối đi vào các khu dân cư và khu đất trống đã phát triển
động giống như đường phố công cộng.
gắn kết. Các tuyến đường cũng sẽ cung cấp lối đi trực tiếp vào đường xe chạy trong
khu đơn gia cư. Những con đường này sẽ những con đường riêng nhưng sẽ trông
giống và hoạt động giống như đường phố công cộng. Theo Chương 2, những con
phố này cho phép giao thông hai chiều và có vỉa hè ở cả hai bên. Theo Chương 6,
phải trồng cây dọc theo những con phố này.
Chính Sách Giao Thông
Mục Tiêu TR-1: Hệ Thống Giao Thông c Cân Bằng.
Hoàn thiện và bảo trì hệ thống giao thông đa phương thức ưu tiên cho nhu cầu di chuyển của người đi xe đạp, người đi bộ và người sử dụng phương tiện
chuyên chở công cộng, đồng thời cung cấp môi trường di chuyển an toàn và hiệu quả cho xe ô tô, xe buýt và xe tải.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi, Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan
(Chương 6) trong Kế Hoạch Cụ Thể khuyến khích thiết kế Khu Vực Kế Hoạch dưới dạng
mạng lưới đường bộ toàn diện, mạng lưới này cho phép lưu thông bằng xe cộ và không
bằng xe cộ nhằm cho phép mọi người đi lại hiệu quả. Ngoài ra, Hướng Dẫn này khuyến
khích việc thiết kế đường phố sao cho đáp ứng nhiều phương thức vận chuyển, bao gồm
đi bộ, đi xe đạp, hoặc lái các phương tiện sử dụng trong khu vực (LUV) hoặc xe ô tô và
mạng lưới các con đường được đề xuất dành cho người đi bộ và xe đạp được kết nối với
nhau giữa các khu nhà ở và khu vực khu đất trống. Tuyến xe buýt hiện tại cung cấp dịch
vụ chuyên chở công cộng dễ tiếp cận và ở gần nhất. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu các thành phần trong Ban Quản Lý Nhu Cầu
Giao Thông (TDM) phải thúc đẩy việc sử dụng phương tiện chuyên chở, sử dụng xe đạp
và các hoạt động đi bộ. Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6) cung cấp lối đi trực
tiếp, an toàn và hấp dẫn cho người đi bộ, và các kết nối dành cho xe đạp từ Dự Án đến
trạm dừng xe buýt. Thêm vào đó, các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển yêu cầu phải
có bãi đỗ xe đạp tại các trung tâm giải trí.

Phù hợp

Chính Sách TR-1.7: Yêu cầu thiết kế, xây cất và bảo trì đường phố
riêng nhằm cung cấp lối đi và hoạt động đi lại an toàn, thoải mái và
hấp dẫn cho người lái xe ô tô, người đi bộ, người đi xe đạp và người
sử dụng phương tiện chuyên chở ở mọi lứa tuổi, khả năng và sở
thích.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này vì kế hoạch sẽ tạo ra một mạng lưới các
kết nối an toàn, đủ ánh sáng, có phòng vệ cho người đi bộ và xe đạp để khuyến khích
một cộng đồng đi bộ và năng động. Phù hợp với Hướng Dẫn Thiết Kế Kiến Trúc
(Chương 5) trong Kế Hoạch Cụ Thể, kế hoạch cũng bao gồm các yếu tố kiến trúc quy mô
dành cho người đi bộ và các đường phố trồng các loại cây phù hợp trên đường phố và
các thông báo lối vào của dự án để tạo ra một môi trường hấp dẫn cho người đi bộ.

Phù Hợp

Mục Tiêu TR-2: Đi Bộ và Đạp Xe Đạp.
Cải thiện các cơ sở đi bộ và đạp xe đạp để trở nên thuận tiện, thoải mái và an toàn hơn, để việc đi bộ và đạp xe đạp trở thành các phương thức giao thông chủ yếu ở
San José.
Chính Sách TR-2.8: Yêu cầu công trình phát triển mới, nếu có thể
được, phải cung cấp các cơ sở tại chỗ như nơi cất giữ và rửa xe đạp,
cung cấp các kết nối với các cơ sở hiện tại và dự kiến, dành đất để
mở rộng các cơ sở hiện có hoặc cung cấp các cơ sở mới như vỉa hè
và/hoặc làn đường/đường dành cho xe đạp hoặc chia sẻ chi phí cải
thiện.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Các Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) yêu cầu phải có chỗ đậu xe đạp tại các trung tâm giải trí. Người nộp đơn
thực hiện dự án đã thực hiện nhiều đặc trưng thiết kế, bao gồm cải thiện vỉa hè và lối
băng qua đường và làn đường dành cho xe đạp. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
(Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu các thành phần trong Ban Quản Lý Nhu Cầu
Giao Thông (TDM) phải thúc đẩy việc sử dụng phương tiện chuyên chở, sử dụng xe đạp
và các hoạt động đi bộ. Tuyến Đường Mòn Fowler Creek hiện có sẽ được cải thiện và
mở rộng thành con đường sử dụng chung, loại hình phố ngang. Các con đường chung
nhiều làn xe, tạo thành mạng lưới lưu thông nội bộ chính trong Khu Vực Kế Hoạch, sẽ
được xây cất bao gồm một làn đường dành cho xe đạp rộng sáu foot theo từng hướng
khuyến khích các phương tiện di chuyển không có động cơ.

Phù Hợp
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách TR-1.1: Đáp ứng và khuyến khích sử dụng các phương
thức giao thông không bằng ôtô để đạt được các mục tiêu di động của
San José và giảm phát sinh chuyến đi của phương tiện và số dặm
phương tiện đi được (VMT).
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Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, trong đó chỉ
Phù Hợp
định Khu Vực Cụ Thể với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Như được
mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6) trong Kế Hoạch Cụ Thể, cuối
các con đường trong khu phố có thể có các cơ sở giải trí hoặc ranh giới không gian mở.
Trong những trường hợp này, cuối các con đường có thể có các phố cụt nhưng đường đi
có thể được thiết kế để cung cấp lối tiếp cận dễ dàng cho người đi bộ và người đi xe đạp.
Như được mô tả trong Hướng Dẫn Thiết Kế Cảnh Quan (Chương 6), các đường phố
trong khu phố địa phương phải được thiết kế thu hẹp để giúp duy trì tốc độ đi chậm và an
toàn.
Mục Tiêu TR-3: Tối đa hóa việc sử dụng Phương Tiện Chuyên Chở Công Cộng.
Tối đa hoá việc sử dụng các dịch vụ giao thông công cộng hiện có và sắp có để tăng số người đi phương tiện chuyên chở và giảm việc sử dụng ô tô cá nhân.
Chính Sách TR-3.4: Duy trì và cải thiện lối tiếp cận tới các điểm dừng Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển
Phù Hợp
và trạm chuyên chở cho các nhóm dân cư gặp khó khăn khi đi lại như (Chương 2) của Kế Hoạch Cụ Thể yêu cầu các thành phần trong Ban Quản Lý Nhu Cầu
thanh thiếu niên, người khuyết tật và người cao tuổi.
Giao Thông (TDM) phải thúc đẩy việc sử dụng phương tiện chuyên chở, sử dụng xe đạp
và các hoạt động đi bộ. Hệ thống lưu thông của Khu Vực Kế Hoạch sẽ được thiết kế để
cung cấp lối tiếp cận an toàn và hấp dẫn cho người đi bộ, xe đạp và điểm dừng ô tô đối
với cư dân là người cao tuổi và khách đến các trạm chuyên chở trên Đường Aborn và Đại
Lộ Murillo, hai trạm dừng xe buýt gần nhất đến Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, như được
cung cấp trong Tiêu Chuẩn Phân Khu & Phát Triển (Chương 2 và Hướng Dẫn Thiết Kế
(Chương 6)). Lối tiếp cận trực tiếp, an toàn và hấp dẫn dành cho người đi bộ, và các kết
nối dành cho xe đạp từ Dự Án đến trạm dừng xe buýt cũng sẽ được cung cấp, như đã
được xác định trong Chương 6 (Hướng Dẫn Thiết Kế và Cảnh Quan) trong Kế Hoạch Cụ
Thể.
Mục Tiêu TR-5: Lưu Thông Phương Tiện.
Duy trì mạng lưới đường phố của Thành Phố để thúc đẩy việc di chuyển an toàn và hiệu quả của xe ô tô và xe tải đồng thời tạo môi trường di chuyển an toàn và hiệu quả cho
người đi xe đạp, người đi bộ và các phương tiện chuyên chở.
Chính Sách TR-5.3: Hiệu quả đường bộ tối thiểu tổng thể trong giờ đi Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với Chính Sách này. Khu vực Kế Hoạch Cụ Thể nằm trong
Phù Hợp
lại cao điểm phải là mức độ dịch vụ “D” trừ các khu vực được chỉ định. khu vực EEHDP và sẽ tuân thủ EEHDP theo tu chính án từ Sáng Kiến. Kế Hoạch Cụ Thể
Chính sách này được áp dụng như thế nào và trường hợp ngoại lệ đối yêu cầu các thành phần quản lý nhu cầu về giao thông phù hợp với EEHDP. Việc thực
hiện các yếu tố này cũng như EDF TRA-1 đến 7 sẽ đảm bảo rằng dự án phát triển chiếu
với chính sách này được liệt kê trong các mục sau:
theo Kế Hoạch Cụ Thể sẽ tuân thủ Chính Sách và Tiêu Chuẩn Giao Thông có trong Mục
•
Các Biện Pháp Giảm Thiểu Lưu Lượng Phương Tiện. Xem
xét các đề xuất phát triển về các tác động của xe cộ với mức IV trong EEHDP. theo tu chính án từ Sáng Kiến, Phí Tác Động Giao thông EEHDP không
dịch vụ và yêu cầu phải có các biện pháp giảm thiểu phù hợp áp dụng cho Kế Hoạch Cụ Thể, nhưng Kế Hoạch Cụ Thể vẫn phải tuân theo các điều
nếu việc phát triển dự án có khả năng làm giảm mức dịch vụ khoản EEHDP hiện hành khác, bao gồm các tiêu chí tác động đến giao thông và các biện
xuống mức “E” hoặc thấp hơn. Những biện pháp giảm thiểu pháp quản lý nhu cầu đi lại (theo Mục IV trong EEHDP), cải tiến hữu ích đối với địa điểm,
giảm thiểu giao thông, và xây dựng/cải tiến trạm dừng xe buýt (theo Mục V trong EEHDP).
này thường gồm các hoạt động cải thiện đường phố. Các
biện pháp giảm thiểu lưu lượng phương tiện sẽ không làm
giảm hoặc hạn chế tối đa sinh hoạt của cộng đồng bằng cách
loại bỏ các cây lâu năm trên đường phố, giảm đáng kể sân
bên hoặc sân trước, hoặc gây ra các tác động bất lợi đến khu
phố.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách TR-2.11: Ngoại trừ trong các khu vực được phát triển
chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, nghiêm
cấm mô hình phát triển các phố cụt mới, trừ khi đó là phương tiện khả
thi duy nhất để tiếp cận tới một hoặc nhiều bất động sản, hoặc cộng
đồng có đường bao, không cung cấp các kết nối mà xe đạp và người
đi bộ có thể tiếp cận một cách thông thoáng và công khai. Theo đuổi
mô hình phát triển các kết nối mới thông thoáng dành cho xe đạp và
người đi bộ trong các khu phố cụt hiện có nếu có thể được.

•

Các Dự Án Nhỏ. Các dự án nhỏ có thể được xác định và
miễn phân tích giao thông theo chính sách giao thông của
Thành Phố.

•

Trung Tâm Thành Phố. Nhận thức được vị trí độc đáo của
Trung Tâm Thành Phố là điểm trung chuyển giao thông của
Quận Santa Clara, và là trung tâm của các hoạt động tài
chánh, kinh doanh, định chế và văn hoá, dự án phát triển
trong Trung Tâm Thành Phố được miễn các yêu cầu giảm
thiểu giao thông. Các giao lộ ở trong và ngoài ranh giới khu
vực này cũng được miễn tiêu chí thực hiện mức dịch vụ “D”.

•

Các Khu Vực Chiến Lược Đặc Biệt. Nhận thức được các đặc
điểm độc đáo và các mục tiêu cụ thể của Khu Vực Chiến
Lược Đặc Biệt, các giao lộ được xác định là Giao Lộ Được
Bảo Vệ trong các khu vực này, có thể được miễn các yêu
cầu giảm thiểu giao thông. Các Khu Vực Chiến Lược Đặc
Biệt được xác định trong Kế Hoạch Tổng Thể được Thành
Phố thông qua và bao gồm các Làng Đô Thị, Khu Vực Trạm
Chuyên Chở và Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách Phát Triển Khu Vực. “Chính sách phát triển khu
vực” có thể được Hội Đồng Thành Phố thông qua để thiết lập
mức tiêu chuẩn đáp ứng dịch vụ giao thông đặc biệt cho một
khu vực địa lý cụ thể xác định các tác động đối với sự phát
triển và các biện pháp giảm thiểu. Các chính sách này có thể
lấy tên hoặc biểu mẫu khác để thực hiện cùng một mục đích.
Các chính sách phát triển khu vực cần được xem xét trong
Quá Trình Đánh Giá và Tu Chính Án Kế Hoạch Tổng Thể
Hàng Năm.

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
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Chính Sách TR-5.5: Ngoại trừ trong các khu vực được phát
triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi, yêu cầu mô hình phát triển mới, bao gồm các con đường
công cộng hoặc riêng mới, kết nối các con phố này với mạng
lưới đường phố công cộng hiện có và nghiêm cấm việc đóng
bao chắn các con phố riêng nhằm mục đích hạn chế cộng đồng
tiếp cận. Hơn nữa, nếu có thể, yêu cầu mạng lưới đường phố
trong một dự án đã có, ngoại trừ trong các khu vực được chỉ
định theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi,
phải bao gồm các dãy nhà ngắn tích hợp để tạo điều kiện thuận
lợi cho người đi bộ và xe đạp đi lại.

Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Sáng
Kiến đã chỉ định Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể cùng với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà
Ở cho Người Cao Tuổi, cho phép dựng đường bao các con phố riêng. Các
đường bao đó được Kế Hoạch Cụ Thể đề xuất.

Phù Hợp

Mục Tiêu TR-8: Chiến Lược Đậu Xe.
Soạn thảo và thực thi các chiến lược đậu xe giúp giảm lưu lượng ô tô đi lại thông qua việc cung cấp bãi đậu xe và quản lý giá cả.
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Chính Sách TR-8.4: Là một phần trong quá trình xét quyền lợi, Việc cung cấp chỗ đậu xe trong Khu Vực Kế Hoạch sẽ cần tuân thủ các yêu cầu
hiện hành trong Chương 2 của Kế Hoạch Cụ Thể.
không cho cung cấp chỗ đậu xe nhiều hơn đáng kể so với số
lượng chỗ đậu xe được yêu cầu theo bộ luật đối với mục đích
sử dụng cụ thể.

Phù Hợp

Mục Tiêu TR-9: Bậc I Giảm Số Dặm Phương Tiện Đi Được.
Giảm 10% Số Dặm Phương Tiện Đi Được (VMT), từ các mức trong năm 2009, và coi đây là mục tiêu tạm thời.
Chính Sách TR-9.1: Tăng cường, mở rộng và duy trì các cơ sở Kế Hoạch Cụ Thể nhất quán với chính sách này như được ghi chú trong bản
phân tích cho Chính Sách TR-1.1.
để đi bộ và đi xe đạp, đặc biệt để kết nối và đảm bảo tiếp cận
với hệ thống chuyên chở và để cung cấp một mạng lưới giao
thông thay thế an toàn và hoàn thiện, tạo điều kiện cho các
chuyến đi không sử dụng ô tô.

Phù Hợp

Mục Tiêu TN-2: Các Tuyến Đường Mòn làm Phương Tiện Giao Thông.
Xây dựng Mạng Lưới Các Tuyến Đường Mòn an toàn và dễ tiếp cận như là một phương tiện vận chuyển và giải trí năng động chính trong một hệ thống giao
thông tích hợp đa phương thức.
Chính Sách TN-2.2: Cung cấp các kết nối trực tiếp, an toàn và Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này như đã ghi nhận trong bản phân
thuận tiện cho người đi bộ và xe đạp giữa hệ thống các tuyến tích cho Chính Sách CD-3.2, Chính Sách TR-1.1 và Chính Sách VN-1.6.
đường mòn và các khu phố lân cận, trường học, khu vực làm
việc và khu vực mua sắm.

Phù Hợp

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể

Thực Hiện

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp

Phù Hợp?

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
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Mục Tiêu IP-1 – Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông.
Đưa ra quyết định về sử dụng đất và giấy phép để triển khai Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông trong Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung và nhằm mục đích làm rõ
tầm nhìn, mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung.
Phù Hợp
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này. Sáng Kiến đã bổ sung chỉ định về sử
Chính Sách IP-1.7: Sử dụng các Khu Phân Chia Vùng tiêu
dụng đất Vùng Phủ Ngoài trong Kế Hoạch Cụ thể vào Kế Hoạch Tổng Thể và chỉ định
chuẩn để thúc đẩy các mô hình phát triển nhất quán khi thực thi Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
các quyền sử dụng đất mới. Giới hạn việc sử dụng quy trình
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi xác định Kế Hoạch Cụ Thể như là
Phân Chia Vùng Phát Triển Theo Kế Hoạch cho các loại hình
một cơ chế thích hợp để triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
phát triển hoặc sử dụng đất đặc biệt mà không thể được thực Các Kế Hoạch Cụ Thể như vậy có thể giải quyết các nhu cầu đặc biệt của người cao
hiện thông qua các Khu Phân Chia Vùng tiêu chuẩn hoặc các
tuổi. Sáng Kiến cũng đã tái phân chia vùng Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể cho khu diện
khu vực có đặc điểm vật chất bất thường cần được xem xét
Kế Hoạch Cụ Thể và thông qua Kế Hoạch Cụ Thể để triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu
đặc biệt do những hạn chế đó.
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Kế Hoạch Cụ Thể đặt ra các tiêu chuẩn phát triển cho
Khu Vực Kế Hoạch, đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người cao tuổi, bao gồm cựu
chiến binh, và đặc điểm độc đáo về địa điểm của Khu Vực Kế Hoạch.
Mục Tiêu IP-2: Phân Giai Đoạn Kế Hoạch Tổng Thể / Phạm Vi Quy Hoạch / Đánh Giá Chính.
Theo dõi sự tiến triển về Tầm Nhìn, mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể thông qua Đánh Giá Chính định kỳ. Đánh giá sự thành công của việc triển
khai Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung và xem xét việc cải biên Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông và các chính sách củaKế Hoạch Tổng Thể Hình Dung để đảm
bảo đạt được mục tiêu. Sử dụng các Đánh Giá Chính của Kế Hoạch Tổng Thể để xem xét tăng khả năng phát triển nhà ở hiện tại bằng cách mở thêm Phạm Vi
để phát triển và chỉ định ưu tiên cho các khu vực tăng trưởng ở San José đối với dự án nhà ở mới.
Chính Sách IP-2.8 Cho phép phát triển các đơn nguyên nhà ở Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Kế
Phù Hợp
theo mật độ và theo hình thức được chấp thuận về quyền sử
Hoạch Cụ Thể triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong
dụng đất hiện hành sau khi thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Hình Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, cho phép phát triển các đơn nguyên nhà ở với mật
Dung 2040, (bao gồm mức tăng trưởng theo quy định trong
độ và theo hình thức cho phép chiếu theo Kế Hoạch Cụ Thể.
Chiến Lược Trung Tâm Thành Phố, Chính Sách Phát Triển Khu
Vực Bắc San José, Chính Sách Phát Triển Evergreen-East
Hills, Kế Hoạch Cụ Thể được thông qua, và mức cung ứng nhà
ở tiềm năng từ khối bất động sản nhà ở được xác định trên Bản
Kiểm Kê Tài Sản Đất Trống của Thành Phố) cũng như theo mật
độ và theo hình thức được chấp thuận chiếu theo quyền sử
dụng đất triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi. Khi Hội Đồng Thành Phố bắt đầu Phạm Vi thứ hai theo Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung, các đề xuất mới hoặc sửa đổi về
phát triển các địa điểm đã được phê chuẩn quyền xây nhà
trước đây phải phù hợp với Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông.
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Phạm Vi Kế Hoạch
“Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
cho Người Cao Tuổi” Các dự
án nhà ở cho người cao tuổi
chiếu theo Vùng Phủ Ngoài
Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi không được điều chỉnh
theo Phạm Vi Kế Hoạch
“Cơ Sở”
Mức phát triển nhà ở mới
không được điều chỉnh theo
các Phạm Vi Kế Hoạch

Khu Vực Tăng Trưởng
• Các Khu Vực nằm trong Kế
Hoạch Cụ Thể hoặc các khu vực
khác được chỉ định theo Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho
Người Cao Tuổi không có trong
“Vùng Cơ Sở” hoặc Khu Vực
Tăng Trưởng Nhà Ở
• Trung Tâm Thành Phố
• Các Khu Vực nằm trong Kế Hoạch
Cụ Thể
• Chính Sách Phát Triển Khu Vực
Bắc San José
• Đất Trống/Đất Chưa Được Sử
Dụng Đúng Mức
• Khu Dân Cư
• Các Quyền Hiện Có

Phạm Vi 1
• Hành Lang Làng Đô Thị Trung
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở
Tâm Thành Phố (Phố Đông Santa
Clara, Đại Lộ Alum Rock, Phố Tây
San Carlos và The Alameda) và
Làng Đô Thị Berryessa BART
Phạm Vi 2
• Làng Đô Thị BART Five Wounds
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở
và các Làng Đô Thị có Hệ Thống
Chuyên Chở trong Địa Phương
(Hiện Có)
Phạm Vi 3
• Làng Đô Thị có Hệ Thống
Khu Vực Tăng Trưởng Nhà Ở
Chuyên Chở trong Địa Phương
(Dự Kiến), có Hành Lang và
Trung Tâm Thương Mại, và các
Làng Đô Thị trong Khu Phố

Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Sáng Kiến phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Sáng Kiến tu
chính án Kế Hoạch Tổng Thể để thêm Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi vào Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể. Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể không nằm
trong Khu Vực Tăng Trưởng nhà ở. Tuy nhiên, Sáng Kiến cho phép phát triển
ngay các đơn nguyên nhà ở chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người
Cao Tuổi.

Phù Hợp?
Phù Hợp

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Chính Sách IP-2.9 Tập trung mô hình phát triển nhà ở mới vào các Khu
Vực Tăng Trưởng được xác định để thúc đẩy sự chuyển đổi liên kết các
khu vực này thành các Làng Đô Thị hoàn chỉnh, ngoại trừ các dự án được
phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
Cho phép phát triển ngay mọi mức tăng trưởng nhà ở theo dự kiến đối với
các Khu Vực Tăng Trưởng bao gồm trong các Phạm Vi Kế Hoạch hiện
tại. Cho phép phát triển ngay các dự án nhà ở cho người cao tuổi chiếu
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI ĐỆ TRÌNH ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU

H-56

Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu IP-3: Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm và Tính Bền Vững Có Thể Đo Lường.
Đánh giá tiến triển các chương trình và hành động triển khai Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung , cũng như các chiến lược giảm Khí Nhà Kính (GHG) bằng cách
sử dụng các Biện Pháp Triển Khai Thực Hiện và Chính Sách Hành Động Vì Khí Hậu/Chính Sách Giảm Khí Nhà Kính của Hội Đồng và nếu cần thiết, hãy tinh
chỉnh các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung và Sơ Đồ Sử Dụng Đất / Giao Thông trong quá trình Đánh Giá Hàng Năm.
Chính Sách IP-3.3: Chỉ xem xét trong quá trình Đánh Giá Hàng Sáng Kiến phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Sáng Kiến đã
Phù Hợp
Năm bất kỳ đề xuất Tu Chính Án nào do nhóm tư nhân khởi
tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể cho phép chuyển đổi các khu đất tạo việc làm
xướng đối với Kế Hoạch Tổng Thể để sửa đổi Sơ Đồ Sử Dụng chưa được sử dụng đúng mức thành nhà ở cho người cao tuổi chiếu theo Vùng
Đất / Giao Thông hoặc điều chỉnh sai lệch nhỏ đối với Ranh
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi và chỉ định Khu Vực Kế Hoạch với
Giới Khu Vực Tăng Trưởng Đô Thị hoặc khu mở rộng Khu Vực một chỉ định về sử dụng đất Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Kế
Dịch Vụ Đô Thị. Có thể cần sớm cân nhắc tiếp tục xử lý hoặc từ Hoạch Cụ Thể triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong
chối ngoài quy trình Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể, cho phép chuyển đổi đất tạo việc làm chưa được sử
dụng đúng mức sang nhà ở cho người cao tuổi.
đối với các dự án chuyển đổi khu đất tạo việc làm sang mục
đích sử dụng không tạo việc làm (ngoài việc chiếu theo Vùng
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi) hoặc các dự án
khác về cơ bản không phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể.
Chính Sách IP-3.4:4 Duy trì tổng mức tăng trưởng nhà ở theo Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này, theo tu chính án từ Sáng Kiến, bởi
Phù Hợp
dự kiến của Thành Phố (120,000 đơn nguyên nhà ở) như là kết vì kế hoạch này triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong
quả tích luỹ từ bất kỳ Tu Chính Án nào được phê chuẩn Đánh
phạm vi Khu Vực Kế Hoạch và do đó không tính vào tổng mức tăng trưởng nhà ở
Giá Hàng Năm duy nhất; các tu chính án cho phép phát triển
dự kiến của Thành Phố (120,000 đơn nguyên nhà ở). Vì Vùng Phủ Ngoài Khu
nhà ở cho người cao tuổi chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho phép phân bổ lại mức công việc từ các khu vực
Ở cho Người Cao Tuổi không được tính tới tổng mức tăng
được phát triển chiếu theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi tới
trưởng nhà ở dự kiến của Thành Phố (120,000 đơn nguyên nhà các khu vực khác trong Thành Phố với nhu cầu ngắn hạn hơn, nên Kế Hoạch Cụ
ở). Các tu chính án có thể giữ nguyên hoặc tăng thêm, nhưng
Thể không làm giảm mức tăng trưởng việc làm dự kiến của Thành Phố.
không làm giảm tổng mức tăng trưởng việc làm dự kiến của
Thành Phố.
Chính Sách IP-3.6: Đối với tất cả các đề xuất Tu Chính Án Kế Sáng Kiến phù hợp với chính sách này. Sáng Kiến bổ sung chỉ định Vùng Phủ
Phù Hợp
Hoạch Tổng Thể, hãy phân tích các tác động dự kiến tới giao
Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi vào Kế Hoạch Tổng Thể, cho phép các
thông, bao gồm việc sử dụng hệ thống chuyên chở, hoạt động khu đất tạo việc làm chưa được sử dụng đúng mức được chỉ định cùng với Vùng
của người xe đạp và người đi bộ và tắc nghẽn giao thông, tới
Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Để giảm thiểu tác động bất lợi tới
mức tăng trưởng việc làm của Thành Phố và kết quả tài khóa
giao thông và mức tăng trưởng việc làm, Sáng Kiến cho phép phân bổ lại mức
dự kiến và tới sự tiến triển của Thành Phố đối với các mục tiêu việc làm có liên quan đến Khu Vực Tăng Trưởng việc làm được phát triển chiếu
khu đất trống và các khu đất dùng làm công viên.
theo Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi cho Khu Vực Tăng Trưởng
khác miễn là Khu Vực Tăng Trưởng hiện hoặc sẽ có đủ lưu lượng giao thông để
đáp ứng chính sách giao thông của Kế Hoạch Tổng Thể. Việc cho phép triển khai
dự án phát triển nhà ở trên các khu đất tạo việc làm chưa được sử dụng đúng
mức không ảnh hưởng bất lợi đến sự tiến triển của Thành Phố hướng đến các
mục tiêu về khu đất trống và khu đất dùng làm công viên vì dự án phát triển nhà
ở phải tuân thủ các yêu cầu về hiến đất công viên và tác động của khu đất công
viên của Thành Phố.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Mục Tiêu IP-4: Quy Trình Điều Trần Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm.
Tiến hành các phiên điều trần thường xuyên, cởi mở về Kế Hoạch Tổng Thể, tạo cơ hội để cộng đồng, các bên có liên quan và chủ nhân bất động sản tư
nhân tham gia, chiếu theo luật của Tiểu Bang.
Chính Sách IP-4.2: Sử dụng quy trình Tu Chính Án Kế Hoạch Sáng Kiến phù hợp với chính sách này. Nhận thức được nhu cầu ngày nhiều và
Phù Hợp
Tổng Thể để đáp ứng các điều kiện thay đổi và nhu cầu của
càng gia tăng về nhu cầu nhà ở cho người cao tuổi tại Thành Phố, Sáng Kiến
cộng đồng. Thành Phố, các chủ nhân bất động sản tư nhân,
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen đã thiết lập một chương trình để cung
các nhà phát triển, các nhóm cộng đồng và các cá nhân có thể cấp nhà ở cho người cao tuổi trên các khu đất tạo việc làm chưa được sử dụng
yêu cầu thay đổi kế hoạch sử dụng đất hoặc đề xuất các thay
đúng mức. Sáng Kiến tu chính án Kế Hoạch Tổng Thể để bổ sung các Mục Tiêu
đổi đối với nội dung đó.
và Chính Sách hỗ trợ phát triển nhà ở cho người cao tuổi trong Thành Phố và
tạo chỉ định về Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi, chỉ định này
thiết lập các tiêu chuẩn áp dụng cho Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao
Tuổi và tu chính án sơ đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông để chỉ định khu vực Kế
Hoạch Cụ Thể với Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi. Kế Hoạch
Cụ Thể triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi trong khu
vực Kế Hoạch Cụ Thể.
Mục Tiêu IP-7: Kế Hoạch Cụ Thể.
Sử dụng quy trình kế hoạch cụ thể để cho phép lập kế hoạch chi tiết hơn cho một khu vực địa lý cụ thể. Phương pháp tiếp cận này đảm bảo rằng dự án phát
triển sẽ tiến hành theo các quy định về sử dụng, thiết kế, phân giai đoạn và tài chánh cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của khu vực đó.
Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này theo ghi nhận trong bản phân tích
Phù Hợp
Chính Sách IP-7.3: Tích hợp các kế hoạch cụ thể vào Kế
Hoạch Tổng Thể Hình Dung để đảm bảo tính nhất quán với các cho Chính Sách IP-4.2. Kế Hoạch Cụ Thể, được thông qua theo Sáng Kiến, đã
được tích hợp với Kế Hoạch Tổng Thể, theo tu chính án từ Sáng kiến.
mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể và để Kế
Hoạch Tổng Thể hỗ trợ các mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Các
kế hoạch cụ thể chỉ có thể được tích hợp vào Kế Hoạch Tổng
Thể thông qua quy trình Tu Chính Án Kế Hoạch Tổng Thể,
nhưng không nhất thiết phải thông qua Đánh Giá Kế Hoạch
Tổng Thể Hàng Năm. Tuy nhiên, có thể chỉ có những sửa đổi
đối với các kế hoạch cụ thể được thông qua trong quy trình
Đánh Giá Kế Hoạch Tổng Thể Hàng Năm.
Chính Sách IP-7.4: Thường tích hợp các kế hoạch cụ thể vào Sáng Kiến phù hợp với chính sách này, theo tu chính từ Sáng Kiến. Sáng Kiến
Phù Hợp
Kế Hoạch Tổng Thể dưới hình thức các Cộng Đồng Gia Cư
tích hợp Kế Hoạch Cụ Thể vào Kế Hoạch Tổng Thể dưới hình thức là khu vực
Được Dự Kiến hoặc Cộng Đồng Theo Dự Kiến hoặc các khu
Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
vực Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi.
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Mục Tiêu / Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
Tuyên Bố về Tính Phù Hợp
Phù Hợp?
Chính Sách IP-7.5: Thường hoàn thành triển khai thực hiện
Sáng Kiến phù hợp với chính sách này. Sáng Kiến tu chính án Kế Hoạch Tổng
Phù Hợp
các kế hoạch cụ thể thông qua các quy trình tái phân chia vùng Thể Hình Dung San José 2040 để tạo ra chỉ định Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở
và xét quyền phát triển địa điểm.
cho Người Cao Tuổi, áp dụng vùng phủ ngoài đó lên một địa điểm rộng khoảng
200 mẫu trong khu vực Evergreen, tu chính án bộ luật về phân chia vùng để bổ
sung Khu Diện Kế Hoạch Cụ Thể, tu chính án bản đồ phân chia vùng của Thành
Phố để tái phân chia vùng Khu Vực Kế Hoạch Cụ Thể thành khu diện Kế Hoạch
Cụ Thể, và triển khai Vùng Phủ Ngoài Khu Nhà Ở cho Người Cao Tuổi và Khu
Phân Chia Vùng Kế Hoạch Cụ Thể thông qua việc áp dụng Kế Hoạch Cụ Thể về
Nhà Ở cho Người Cao Tuổi của Evergreen. Kế Hoạch Cụ Thể thiết lập các quy
trình xét giấy phép phát triển đối với khu vực nằm trong Kế Hoạch Cụ Thể.
Mục Tiêu IP-12: Giải Phóng Mặt Bằng Môi Trường.
Sử dụng quy trình Giải Phóng Mặt Bằng Môi Trường để tiếp tục thực hiện các mục tiêu và chính sách của Kế Hoạch Tổng Thể Hình Dung liên quan đến việc
giảm thiểu các tác động môi sinh, cải thiện tính bền vững về tài khóa và tăng cường cung cấp dịch vụ đô thị.
Phù Hợp
Chính Sách IP-12.1: Tuân thủ theo các yêu cầu của Đạo Luật Kế Hoạch Cụ Thể phù hợp với chính sách này bởi, sau khi được Sáng Kiến
Chất Lượng Môi Trường của California vì liên quan đến các
thông qua, những hành động tùy ý sau đó sẽ phải bị đánh giá về môi trường theo
quyết định sử dụng đất và việc thực hiện Kế Hoạch Tổng Thể Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường của California.
Hình Dung.
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MỤC LỤC
I. Sơ Lược.
Ranh Giới Khu Vực Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP)
Mục Đích của Chính Sách Phát Triển Evergreen (EDP) Ban Đầu
Tóm Lược Cập Nhật Trước Đó và các Nỗ Lực Quy Hoạch Chiến Lược
II.

Mục Đích và Mục Tiêu

III.

Sử Dụng Đất
Mục Tiêu Sử Dụng Đất Chung
Chính Sách Gia Cư Giá Phải Chăng
Chính Sách Bán Lẻ
Năng Lực Phát Triển
Năng Lực Phát Triển Hiện Có
Nguồn Vốn Đất Đơn Vị Dân Cư Mới
Nguồn Vốn Đất Foot Vuông Thương Mại Mới
Nguồn Vốn Đất Foot Vuông Văn Phòng Mới
Cơ Sở Công Cộng Mới của Thành Phố
Các Mục Đích Sử Dụng Đất Mới Khác

IV.

Chính Sách và Tiêu Chuẩn Giao Thông
Tổng Quan
Mức Tiêu Chuẩn Dịch Vụ – Yêu Cầu của Khu Vực EEHDP
Mức Tiêu Chuẩn Dịch Vụ – Các Dự Án Bên Ngoài Khu Vực EEHDP
Các Biện Pháp Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông Vận Tải (TDM)

V.

Hạ Tầng Cơ Sở Giao Thông Vận Tải
Tổng Quan
Các Biện Pháp Giảm Thiểu Giao Thông Vận Tải
Các Cải Thiện Hoạt Động Địa Điểm

VI.

Triển Khai
Xem Xét các Dự Án Phát Triển Mới
Phân Bổ Năng Lực Phát Triển
Năng Lực Phát Triển Hiện Có
Bất Động Sản Hiện Đang Được Sử Dụng Cư Trú hoặc có Mục Đích Sử
Dụng Khác
Phân Bổ Nguồn Vốn Đất Dân Cư, Thương Mại và Văn Phòng
Các Dự Án Không Lường Trước
Tài Trợ cho Cải Thiện

VII.

Tu Chính về EEHDP Trong Tương Lai
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Các Phụ Lục

Phụ Lục A – Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải được
Phát Triển Qua Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS)
Phụ Lục B – Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hướng Dẫn Thiết Kế được Phát Triển Qua Chiến Lược
Tầm Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS)
Phụ Lục C – Hướng Dẫn Thiết Kế Sử Dụng Hỗn Hợp
Phụ Lục D – Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử
Phụ Lục E – Các Biện Pháp Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông Vận Tải (TDM)
Phụ Lục F – Mô Tả Hạ Tầng Cơ Sở Giao Thông Vận Tải
Phụ Lục G – Mô Tả Danh Sách Tiện Nghi Cộng Đồng được Phát Triển Qua Chiến Lược Tầm
Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS)
Phụ Lục H – Bảng Phân Bố Đơn Vị Gia Cư Hiện Có (Địa Hạt Thuế Phúc Lợi Số 91-209SJ)
Phụ Lục I – Bảng Phân Bố Đơn Vị Gia Cư Hiện Có theo Số Lô Đất của Thẩm Định Viên mà
Chưa Được Cấp Pháp Năng
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I. SƠ LƯỢC
Chính sách này, được gọi là Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP), là phiên
bản cập nhật của Chính Sách Phát Triển Evergreen (OEDP) ban đầu được thông qua năm
1976 như thỉnh thoảng được tu chính.

RANH GIỚI KHU VỰC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN EVERGREEN
Ranh giới khu vực Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP) được cập nhật trùng
với ranh giới ban đầu của Chính Sách Phát Triển Evergreen (EDP), được xác định là đất nằm
trong Ranh Giới Khu Vực Dịch Vụ Đô Thị của San Jose, phía Nam Story Road, phía Đông
Quốc Lộ 101, và khu vực chủ yếu ở phía Bắc nút giao Quốc Lộ 101 và Hellyer Avenue, nơi
ranh giới phía bắc của Khu Vực Chính Sách Phát Triển Edenvale kết thúc (xem Hình 1).
Khu vực EEHDP chồng lên các phần của Cộng Đồng East Valley/680, K.O.N.A. và khu vực
quy hoạch Dự Luật Tiên Khởi Strong Neighborhood (SNI) West Evergreen và bao gồm toàn
bộ khu vực Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen và Cộng Đồng Dân Cư Hoạch Định Lạch Silver.
Các phần của Khu Vực EEHDP cũng được chỉ định là các Khu Vực Dự Án Tái Phát Triển.
Xem bản đồ trên trang 7 để biết vị trí các khu vực quy hoạch SNI và Khu Vực Dự Án Tái Phát
Triển trong khu vực EEHDP.

MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN EVERGREEN BAN ĐẦU
Chính Sách Phát Triển Evergreen (OEDP) ban đầu được thông qua vào tháng Tám, 1976 để
xử lý các vấn đề chống lũ và năng lực giao thông hạn chế trong khu vực EDP, vốn là trở ngại
đáng kể cho phát triển trong khu vực EDP. Khu vực phía Nam Story Road và phía Đông Quốc
Lộ 101 có ít đường phố cửa ngõ vào và ra khỏi phần này của San Jose. Các đường phố cửa
ngõ này được gọi là “nút giao đường cắt.” Tất cả các phương tiện ra vào Evergreen đi qua số
ít các cửa ngõ này, tạo nên nguy cơ tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
EDP năm 1976 thiết lập khuôn khổ chính sách để tạo điều kiện gia tăng phát triển dân cư mới
trong khu vực EDP theo Kế Hoạch Tổng Thể vào lúc đó. Chính Sách này xác định các
chương trình cụ thể để khắc phục nhược điểm về giao thông vận tải và tăng cường chống lũ.
Cụ thể thì mục tiêu của EDP là nhằm hạn chế xây dựng các đơn vị dân cư mới sao cho Mức
Dịch Vụ giao thông “D,” phù hợp với chính sách Kế Hoạch Tổng Thể của Thành Phố, sẽ được
duy trì tại các nút giao ranh giới (đường cắt) chính. Mức Dịch Vụ D là một số đo độ tắc nghẽn
giao thông tại các nút giao có đèn tín hiệu, nơi các phương tiện phải chờ lâu hơn một chu kỳ
đèn tín hiệu tại nút giao.
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Khu vực EDP cũng hay bị ngập do yếu tố tự nhiên, đòi hỏi có giải pháp chống lũ trước khi xây
dựng thêm. Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu được thông qua năm 1976 tạo ra các
chính sách chống lũ bao gồm chỉ cho phép phát triển nếu khu phát triển được bảo vệ khỏi lũ
lụt 100 năm và không chuyển hướng dòng lũ hoặc dòng chảy qua đất liền hoặc gây ngập trên
các bất động sản khác. Các biện pháp chống lũ của Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban
Đầu cũng yêu cầu cải thiện chống lũ trong khu vực chính sách, bao gồm cải thiện Hồ
Cunningham, xây dựng dòng nhánh từ Lạch Silver-Thompson, xây dựng điểm kết nối cho
dòng nhánh này vào Hồ Cunningham, và các cải thiện khác cho khu phân thủy Quimby và
Lạch Fowler. Phần lớn các cải thiện chống lũ mà Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu
yêu cầu được hoàn thành trước khi cập nhật Chính Sách năm 1991. Các cải thiện chưa hoàn
thành còn lại cho khu phân thủy Quimby và Lạch Fowler được đưa vào trong quá trình phát
triển Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen năm 1991.
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Ranh Giới Chính Sách Phát
Triển Evergreen-East Hills
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Các Địa Hạt Dự Luật Tiên Khởi Strong Neighborhood
trong Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hill
■
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Các Khu Vực Tái Phát Triển trong Khu Vực Chính
Sách Phát Triển Evergreen-East Hills
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TÓM LƯỢC CẬP NHẬT TRƯỚC ĐÓ VÀ CÁC NỖ LỰC QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen (ESP) năm 1991
Theo Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu, các nút giao đường cắt đạt năng lực giao
thông tối đa vào năm 1989, điều này ngăn chặn phát triển dân cư thêm. Tuy nhiên tại thời điểm
đó, có tiềm năng xây dựng gần 4,000 đơn vị dân cư mới dựa trên các chỉ định sử dụng đất Kế
Hoạch Tổng Thể có sẵn. Trong gần 4,000 đơn vị dân cư tiềm năng này, 3,000 đơn vị nằm trong
một tiểu vùng của OEDP, gọi là Cộng Đồng Dân Cư Hoạch Định Evergreen (EPRC).
Năm 1990, Hội Đồng Thành Phố khởi xướng Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen (ESP) cho EPRC
để tạo ra một khu vực ngoại thành độc đáo với nhiều kích cỡ lô đất, loại gia cư hỗn hợp, một
số khu bán lẻ, công viên, trường học, và các tiện nghi khác. ESP là chất xúc tác để hiệu chỉnh
lại OEDP, và qua nỗ lực đó, Thành Phố có thể xác định thêm các biện pháp giảm nhẹ giao
thông để hỗ trợ xây dựng 2,996 đơn vị dân cư mới. Phân tích giao thông được thực hiện kết
hợp với quá trình chuẩn bị ESP, định lượng mức năng lực giao thông cần thiết để cho phép
phát triển toàn diện phần đất trống còn lại trong Evergreen, và xác định các cải thiện đường
phố tiềm năng có thể cung cấp năng lực cần thiết. Năm 1991, Hội Đồng Thành Phố phê chuẩn
các thay đổi Kế Hoạch Tổng Thể liên quan đến ESP cho Cộng Đồng Dân Cư Hoạch Định
Evergreen và hiệu chỉnh lại Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu để xác định các cải
thiện giao thông vận tải và kiểm soát lũ cần thiết cho Quy Hoạch Cụ Thể Evergreen.

Tu Chính OEDP năm 1995
Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu được hiệu chỉnh lại một lần nữa vào năm 1995
nhằm cung cấp khuôn khổ chính sách để triển khai xây dựng Khu Vực Chính Sách Phát Triển
Evergreen bao quát phù hợp Kế Hoạch Tổng Thể vào thời điểm đó với mục tiêu duy trì LOS
giao thông cơ bản “D” và tiêu chuẩn dự kiến lũ lụt 100 năm của OEDP năm 1976 và Tu Chính
OEDP năm 1991. Các tiêu chuẩn này được giữ làm điều kiện tiên quyết phê chuẩn dự án. Tu
Chính OEDP năm 1995 xác định các khu phân thủy còn lại và các cải thiện hệ thống đường phố
cần thiết để cho phép phát triển 4,759 đơn vị dân cư. Một Địa Hạt Thuế Phúc Lợi (Số 91-209SJ
Aborn-Murillo) được thành lập để cung cấp kế hoạch chia sẻ chi phí nhằm cấp vốn và xây dựng
các cải thiện mạng lưới hạ tầng cơ sở cần thiết để tạo điều kiện cho các đơn vị gia cư hoạch
định và tiềm năng được xác định bởi Kế Hoạch Tổng Thể San José 2020 và Quy Hoạch Cụ Thể
Evergreen. Năm 1998, Địa Hạt Thuế Phúc Lợi này được củng cố và cập nhật thông qua việc
hình thành Địa Hạt Cơ Sở Cộng Đồng Số 4 do thay đổi về luật quản lý các địa hạt đặc biệt. Cả
Địa Hạt Thuế Phúc Lợi và Địa Hạt Cơ Sở Cộng Đồng vẫn còn hiệu lực ngày nay (2008) và
không có ngày hết hạn.

Tu Chính OEDP năm 1998
Có một tu chính nhỏ về Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu vào tháng Tám, 1998 để
tinh chỉnh phương pháp phân tích giao thông nhằm tạo điều kiện phát triển phi dân cư, quy
mô nhỏ. Cụ thể là phương pháp phân tích giao thông không còn dựa trên các nút giao đường
cắt nữa, mà dựa trên phép đo giao thông tại tất cả các nút giao bị ảnh hưởng. Điều này cho
phép xây dựng các dự án nhỏ không có phân bổ nếu có thể giảm nhẹ giao thông liên quan
đến dự án nhỏ thông qua việc lắp đặt các cải thiện giao thông vận tải thích hợp.
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Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen/Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills tiếp bước một số nỗ lực quy hoạch trước đó, bao
gồm công việc của Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen, tiến trình hoạch định Chiến Lược Tầm
Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS), chương trình Dự Luật Tiên Khởi Strong Neighborhood,
và Chương Trình Knight trong charrette khu vực Evergreen-Eastridge Tòa Nhà Cộng Đồng.
Vào năm 2003, Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills, một tiến trình tiếp cận cộng đồng
quy mô (ban đầu gọi là Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen), đã được tiến hành để tạo điều kiện
phát triển sáu khu vực cơ hội lớn. Sáu khu vực cơ hội này bao gồm:
•
•
•
•

•
•

Arcadia, nằm ở phía Nam Quimby Road cách Capitol Expressway khoảng 1,000
foot về phía Tây
Pleasant Hills, nằm ở góc Đông Bắc Tully Road và White Road
Trường Đại Học Cộng Đồng Evergreen Valley, nằm ở phía Bắc Yerba
Buena Road, cách San Felipe Road khoảng 350 foot về phía Đông
Đất Berg-Campus Industrial, nằm ở góc Đông Nam Fowler Road và Yerba
Buena Road và cả hai phía phần kéo dài trong tương lai của Yerba Buena
Road/Murillo Avenue giữa Fowler
Đất IDS-Campus Industrial, nằm ở phía Đông Yerba Buena Road đối diện
Verona Road
Đất Yerba Buena OPCO Campus Industrial, nằm ở góc Đông Bắc Yerba Buena
Road và Old Yerba Buena Road.

Tổng phát triển được đề xuất trong Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills lên đến 5,700
đơn vị dân cư, 500,000 foot vuông phát triển thương mại, và 75,000 foot vuông phát triển văn
phòng trong khu vực chính sách phát triển.
Vào ngày 15 tháng Năm, 2007 Hội Đồng Thành Phố quyết định hoãn quyết định chuyển đổi
bất động sản công nghệ (Berg, IDS, và Yerba Buena OPCO) sang sử dụng cho dân cư và yêu
cầu cập nhật chính sách phát triển để cho phép mức phát triển hạn chế hơn mức đề xuất
trong Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills. Trong tiến trình tiếp cận và lực lượng đặc
nhiệm liên quan đến EEHVS, cộng đồng xác định một số tiện nghi cộng đồng còn thiếu và
được ưu tiên trong khu vực Evergreen-East Hills. Phụ Lục G của tài liệu này có danh sách các
tiện nghi cộng đồng được xác định qua Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills. Danh
sách này là nguồn gốc cho các dự án cải thiện lớn dựa trên ưu tiên cộng đồng. Các tiện nghi
này cũng có thể được xem là một phần của một “quy hoạch thực sự” để tu chính chính sách
phát triển này trong tương lai. Yêu cầu của quy hoạch thực sự về tu chính tiềm năng về
EEHDP được mô tả trong Chương VII Tu Chính về EEHDP Trong Tương Lai.
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II. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN EVERGREEN
CẬP NHẬT, GỌI LÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN EVERGREEN-EAST HILLS

Mục đích chính của Chính Sách Phát Triển Evergreen cập nhật, sau đây gọi là Chính Sách
Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP), là thay thế EDP ban đầu (OEDP), như được tu
chính để cụ thể cho phép gia tăng phát triển có giới hạn trong khu vực Evergreen-East Hills.
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills trở thành khuôn khổ chính sách mới cho một số
phát triển có giới hạn về dân cư, thương mại, và văn phòng mới trong Khu Vực EEHDP.
EEHDP nhằm tăng cường sinh khí dài hạn của Khu Vực Evergreen-East Hills bằng cách liên
kết phát triển mới có giới hạn với hạ tầng cơ sở giao thông vận tài hỗ trợ. Để đổi lấy việc cho
phép thêm năng lực phát triển, Chính Sách này cung cấp một cơ chế để yêu cầu lệ phí tác
động giao thông tương xứng để xây dựng các dự án đầu tư hệ thống giao thông vận tải.
EEHDP nhất quán với Kế Hoạch Tổng Thể San Jose 2020, đặc biệt hỗ trợ Kế Hoạch Tổng
Thể trong các mục tiêu tạo ra khu phố đáng sống, thúc đẩy phát triển trên đất xen kẹt tại các
địa điểm thích hợp, và đảm bảo dịch vụ và cơ sở thích đáng. Cụ thể là EEHDP hỗ trợ Ranh
Giới Tăng Trưởng Đô Thị/Chiến Lược Lớn Đường Xanh của Kế Hoạch Tổng Thể thông qua
việc thúc đẩy phát triển trên đất xen kẹt. Cập nhật này không tu chính các tiêu chuẩn Mức
Dịch Vụ giao thông cụ thể trong Chính Sách Phát Triển Evergreen hiện có. Lý do chính để
thông qua Chính Sách Phát Triển Khu Vực là để quản lý tắc nghẽn giao thông liên quan đến
phát triển trước mắt trong Khu Vực EEHDP và đồng thời thúc đẩy phát triển phù hợp với các
mục tiêu Kế Hoạch Tổng Thể và tầm nhìn khu phố.
Tất cả các phát triển mới trong Khu Vực EEHDP nên cân nhắc Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch
Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải (xem Phụ Lục A) và Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hướng
Dẫn Thiết Kế (Phụ Lục B), được phát triển trong tiến trình hoạch định Chiến Lược Tầm Nhìn
Evergreen-East Hills (EEHVS) làm mục tiêu để tạo ra phát triển dân cư, bán lẻ, và văn phòng
chất lượng cao. Nguyên Tắc Chỉ Đạo quy định rằng tất cả các phát triển mới trong khu vực
EEHDP nên có tính bền vững, có chất lượng cao, và cải thiện mức độ đáng sống tổng thể của
khu vực. Phát triển dân cư mới nên tạo ra cơ hội gia cư cho nhiều loại hộ gia đình và mức thu
nhập. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ nên hỗ trợ phát triển dân cư và phi dân cư hoạch định. Phát
triển mới trong hành lang chuyên chở nên kết hợp các khái niệm phát triển định hướng
chuyên chở, và mọi phát triển nên hỗ trợ các mục đích sử dụng đất phong phú được liên kết
bởi nhiều phương thức giao thông vận tải và tiện nghi cộng đồng đa dạng. Nguyên Tắc Chỉ
Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải (Phụ Lục A) và Nguyên Tắc Chỉ Đạo
Hướng Dẫn Thiết Kế (Phụ Lục B) được đưa vào tài liệu này dưới dạng phụ lục để ghi nhớ các
ưu tiên của cộng đồng được ghi nhận qua tiến trình Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East
Hills dưới dạng nguyện vọng cộng đồng. Chủ sở hữu bất động sản và nhà phát triển được
khuyến khích áp dụng các ý tưởng này vào đề nghị của họ; tuy nhiên, Nguyên Tắc Chỉ Đạo và
Hướng Dẫn EEHVS sẽ không được Thành Phố sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của
phát triển đề xuất với Cập Nhật Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills.
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Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills bao gồm các chính sách quản lý:

•

Sử Dụng Đất (Chương III)

•

Giao Thông Vận Tải (Chương IV)

•

Cải Thiện Hạ Tầng Cơ Sở Giao Thông Vận Tải (Chương V)

•

Triển Khai (Chương VI)

Phát triển đề xuất phải phù hợp đáng kể với tất cả các yếu tố của Chính Sách Phát Triển
Evergreen East-Hills này.
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III.

SỬ DỤNG ĐẤT

MỤC TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG
Các Chính Sách Sử Dụng Đất của Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills nhằm:
 Hướng dẫn phát triển đến các địa điểm thích hợp trong Khu Vực Chính Sách Phát
Triển Evergreen-East Hills.
 Mang lại sự linh động thích hợp cho năng lực phát triển mới có giới hạn.
 Duy trì vị trí hiện tại của Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị.
 Tạo điều kiện phát triển trên đất xen kẹt trong Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị.
 Tạo đều kiện đi bộ, đi xe đạp, và sử dụng hệ thống chuyên chở.
 Thúc đẩy đa dạng các lựa chọn gia cư trong các khu phố.
 Bảo vệ, tăng cường, và/hoặc khôi phục các đặc trưng tự nhiên.

CHÍNH SÁCH GIA CƯ GIÁ PHẢI CHĂNG
Phù hợp với Kết Quả Chính Số 5 (xem Phụ Lục A- Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch Định Sử Dụng
Đất và Giao Thông Vận Tải), được phát triển qua tiến trình Chiến Lược Tầm Nhìn EvergreenEast Hills, Chính Sách EEHDP nhằm tạo ra các cơ hội gia cư cho nhiều loại hộ gia đình và
mức thu nhập. Mặc dù chỉ các dự án muốn xây dựng hơn 35 đơn vị dân cư mới có các yêu
cầu cụ thể về giá phải chăng được mô tả bên dưới (xem Chương VI Triển Khai), việc cung
cấp các đơn vị giá phải chăng trong tất cả các phát triển dân cư trong khu vực EEHDP được
khuyến khích. Việc cung cấp gia cư giá phải chăng phải bị loại bỏ khỏi các tiêu chí đủ tiêu
chuẩn cho tình trạng “dự án lớn” vào ngày hoạt động của chính sách gia cư hòa nhập của
Thành Phố San Jose. Bất kỳ dự án nào trong các khu vực tái phát triển đều không đủ tiêu
chuẩn cho tình trạng “dự án lớn” bằng cách cung cấp gia cư giá phải chăng.

CHÍNH SÁCH BÁN LẺ
Phù hợp với Kết Quả Chính Số 4 (xem Phụ Lục A - Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch Địch Sử
Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải), được phát triển qua tiến trình Chiến Lược Tầm Nhìn
Evergreen-East Hills, EEHDP nhằm thúc đẩy các khu vực thương mại/kinh doanh, sử dụng
hỗn hợp, và dân cư sôi động mang lại thêm cơ hội cho bưu điện, chăm sóc sức khoẻ, giải trí
và các mục đích sử dụng bán lẻ khác. Hướng Dẫn Thiết Kế và Nguyên Tắc Chỉ Đạo được
đưa vào Phụ Lục A, B và C của Chính Sách này cũng khuyến khích phát triển sử dụng hỗn
hợp. Các dự án muốn có quy mô lớn hơn 35 đơn vị dân cư phải tuân thủ hướng dẫn thiết kế
cụ thể cho phát triển sử dụng hỗn hợp để thúc đẩy cơ hội bán lẻ thành công (xem Phụ Lục C).

NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN
EEHDP này thiết lập một mức năng lực phát triển sử dụng đất cụ thể cho Khu Vực Chính
Sách Phát Triển Evergreen-East Hills. Tất cả các pháp năng phát triển cho bất động sản
trong Khu Vực EEHDP phải phù hợp đáng kể với các điều khoản này.

13

I-13

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN

Năng Lực Phát Triển Hiện Có
Tất cả các bất động sản với năng lực phát triển đã thiết lập dưới hình thức các tòa nhà hiện
có, pháp năng, phân bổ giao thông theo chính sách trước đây, hoặc số chuyến đi được chỉ
định trong Danh Mục Chuyến Đi Được Phê Chuẩn (ATI) của Thành Phố có thể tái phát triển
dựa trên mức năng lực giao thông đã thiết lập. Mức năng lực giao thông cho các bất động sản
này sẽ được xác định từ phát sinh giao thông liên quan (chuyến đi) theo Chính Sách Phát
Triển Evergreen Ban Đầu như được tu chính. Các phân bổ chuyến đi hiện có cho bất động
sản sẽ được tính cho bất kỳ phát triển hoặc tái phát triển nào của bất động sản đó, bao gồm
các thay đổi đề xuất về mục đích sử dụng (ví dụ như các chuyến đi thương mại hiện tại có thể
được tính cho một dự án dân cư mới thay thế cho mục đích sử dụng thương mại). Phát triển
quá mức phân bổ chuyến đi hiện có sẽ đòi hỏi phải có (các) phân bổ mới theo các điều khoản
sau đây của Chính Sách này. Tính đến tháng Tám, 2008, phân bổ dân cư chưa xây dựng
theo chính sách trước đó có tổng cộng 446 đơn vị nhà ở, như đã ấn định trong Phụ Lục I của
Chính Sách này.

Nguồn Vốn Đất Đơn Vị Phát Triển Dân Cư Mới
Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills này thiết lập năng lực phát triển lên đến 500 đơn
vị dân cư mới trong khu vực Chính Sách. Năng lực này được giữ trong một “nguồn vốn đất”
mà có thể được phân bổ cho bất kì bất động sản nào theo các tiêu chí phân bổ nêu trong
Chính Sách này (xem Chương VI Triển Khai).

•
•

Tối thiểu 70% có thể được phân bổ cho các dự án nhỏ, có quy mô từ 35 đơn vị trở
xuống.
Tối đa 30% đơn vị trong nguồn vốn đất (150 đơn vị) có thể được sử dụng để phân bổ
cho các dự án phát triển có hơn 35 đơn vị nếu đề nghị đáp ứng các tiêu chí quy định
cho các Dự Án Lớn.

Các đơn vị được xem là “đã được phân bổ” với phê chuẩn phân khu lại, giấy phép phát triển
hoặc chia nhỏ thông qua phê chuẩn bản đồ thăm dò hoặc bản đồ lô đất, tuỳ điều kiện nào có
trước. Bất kỳ loại phát triển dân cư nào, bao gồm các dự án dân cư một gia đình và nhiều gia
đình phải được phân bổ đơn vị từ nguồn vốn đất này. Chính Sách này không cho phép thêm
bất kỳ dự án phát triển gia cư nào ngoài phân bổ cụ thể 500 đơn vị này. Bất kỳ phát triển thêm
gia cư nào khác vượt quá 500 đơn vị sẽ cần tu chính Chính Sách cập nhật này và nhiều khả
năng cần thêm giải phóng mặt bằng môi trường sau đó. Hướng dẫn về các cập nhật trong
tương lai được trình bày trong Chương VII Các Tu Chính về EEHDP Trong Tương Lai.

Nguồn Vốn Đất Foot Vuông Phát Triển Bán Lẻ Mới
Chính Sách này thiết lập năng lực phát triển lên đến 500,000 foot vuông phát triển bán lẻ mới
trong khu vực Chính Sách được giữ trong một nguồn vốn đất mà có thể được phân bổ cho bất
kỳ bất động sản nào theo tiêu chí nêu trong Chính Sách này (xem Chương VI Triển Khai).
Phát triển mới với các mục đích sử dụng này sẽ yêu cầu phân bổ từ nguồn vốn đất 500,000
foot vuông bán lẻ mới này.
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Nguồn Vốn Đất Foot Vuông Phát Triển Văn Phòng Thương Mại
Chính Sách này thiết lập năng lực phát triển lên đến 75,000 foot vuông phát triển văn phòng
mới trong khu vực Chính Sách được giữ trong một nguồn vốn đất mà có thể được phân bổ
cho bất kỳ bất động sản nào theo tiêu chí nêu trong Chính Sách này (xem Chương VI Triển
Khai). Văn phòng thương mại bao gồm dịch vụ thương nghiệp và phòng khám. Phát triển mới
với các mục đích sử dụng này sẽ yêu cầu phân bổ từ nguồn vốn đất 75,000 foot vuông văn
phòng thương mại mới này.

Cơ Sở Công Cộng của Thành Phố Mới
Mục đích của nguồn vốn diện tích bán lẻ và văn phòng là tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân và
phát triển trong khu vực Evergreen-East Hills để giảm thiểu số chuyến đi bằng phương tiện ra
khỏi khu vực. Cơ sở công cộng mới của Thành Phố (tức là thư viện, trung tâm cộng đồng,
trạm cứu hỏa, v.v) sẽ cần hoàn tất một phân tích giao thông sử dụng Tiêu Chí Tác Động Giao
Thông cho mục đích sử dụng phi dân cư như mô tả trong Chính Sách này. Dựa trên kết quả
phân tích, sau đây là các phương hướng hành động phù hợp với Chính Sách này:
• Nếu phân tích kết luận rằng dự án đề xuất sẽ không có tác động về giao thông vận tải, dự
án cơ sở công cộng của Thành Phố không cần sử dụng phần diện tích nào trong nguồn
vốn đất hoặc trả Lệ Phí Tác Động Giao Thông.

•

Nếu phân tích xác định một tác động mà đã xác định được biện pháp giảm nhẹ trong
Chính Sách này thì dự án cơ sở công cộng Thành Phố sẽ cần lấy phần diện tích thích
hợp từ nguồn vốn đất và trả Lệ Phí Tác Động Giao Thông.

•

Nếu phân tích kết luận rằng dự án đề xuất sẽ dẫn đến một tác động mà chưa xác định
được biện pháp giảm nhẹ trong Chính Sách này và Giám Đốc Quy Hoạch và Giám Đốc
Công Trình Công Cộng đã xác định rằng:
 Biện pháp giảm nhẹ là thích hợp, thì biện pháp giảm nhẹ đó sẽ cần được thỏa mãn
trong dự án cơ sở công cộng của Thành Phố; hoặc
 Biện pháp giảm nhẹ là không thích hợp do ảnh hưởng tiềm ẩn đến điều kiện của
người đi bộ và/hoặc tài nguyên tự nhiên, thì Hội Đồng Thành Phố sẽ cần
cân nhắc cập nhật Chính Sách này.

Các Mục Đích Sử Dụng Đất Khác
Phát triển tư nhân hoặc cơ quan công cộng khác không khớp với các hình thức phát triển
thương mại, văn phòng, hoặc dân cư truyền thống chiếu theo số lượng chuyến đi sáng/chiều
cao điểm phát sinh cho mỗi foot vuông hoặc đơn vị nhà ở phải tính toán mức cân bằng phát
sinh chuyến đi. Mức cân bằng phát sinh chuyến đi sẽ tương đương với số chuyến đi
sáng/chiều cao điểm từ đề nghị phát triển tới một diện tích cho các mục đích sử dụng thương
mại hoặc văn phòng hoặc số đơn vị nhà ở cho mục đích dân cư. Đối với các dự án có mục
đích sử dụng hỗn hợp hoặc kết hợp, mức cân bằng phát sinh chuyến đi sẽ tương đương với
mức kết hợp diện tích thương mại hoặc văn phòng và đơn vị nhà ở. Phần diện tích thương
mại và văn phòng tương đương được xác định hoặc số đơn vị nhà ở sẽ cần phải lấy từ hạng
mục hoặc các hạng mục nguồn vốn đất phát triển giao thông thích hợp (thương mại, văn
phòng và/hoặc dân cư) được phê chuẩn qua Chính Sách này.
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Do các đề nghị “sử dụng đất khác” này phải lấy từ nguồn vốn đất phát triển, các đề nghị phải
tuân thủ các điều khoản của Chính Sách này áp dụng cho diện tích đất phát triển. Ví dụ, bất kỳ
đề nghị nào mà cần lấy hơn 35 đơn vị từ nguồn vốn đất phát triển dân cư dựa trên mức cân
bằng phát sinh chuyến đi sẽ cần đáp ứng tiêu chí cho các dự án lớn được nêu trong đoạn
Triển Khai của Chính Sách này. Bất kỳ dự án nào thuộc hạng mục “Các Mục Đích Sử Dụng
Đất Khác” phải đáp ứng một trong hai tiêu chí dưới đây:
1. Dự án không vượt quá mức cân bằng phát sinh chuyến đi của một dự án gia cư có
từ 35 đơn vị trở xuống.
2. Nếu không dự án sẽ đủ tiêu chuẩn là dự án lớn dựa trên các tiêu chí được xác định
trong chính sách phát triển.
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IV. CHÍNH SÁCH VÀ TIÊU CHUẨN GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG QUAN
Thành Phố đã thông qua tiêu chuẩn Mức Dịch Vụ (LOS) “D” cho hầu hết các nút giao có đèn
tín hiệu trong phần lớn cộng đồng. Các phân đoạn địa lý của Thành Phố với Chính Sách Phát
Triển Khu Vực được thông qua, cũng như Trung Tâm Thành Phố, có tiêu chuẩn độc đáo,
thường dễ dãi hơn, khác với tiêu chuẩn toàn thành phố do xét đến các hoàn cảnh đặc biệt
hoặc mục tiêu Thành Phố thay thế khiến cho việc duy trì LOS “D” không thực tế.
Theo OEDP, LOS “D” được thiết lập làm mục tiêu dài hạn cho Khu Vực Phát Triển. Các mục
đích sử dụng đất đặc biệt được đưa vào OEDP sao cho khi hoàn thiện xây dựng tất cả các
nút giao EDP sẽ hoạt động theo tiêu chuẩn LOS D này. Một thành phần quan trọng của Kế
Hoạch Tổng Thể là phát triển đáng kể cơ sở việc làm văn phòng/nghiên cứu và phát triển tại
các khu được chỉ định Campus Industrial ở phía Đông Murrillo Avenue, để thiết lập mô hình đi
làm hàng ngày đảo ngược trong khu vực Chính Sách. Cung cấp cơ sở việc làm trong Khu
Vực Chính Sách Phát Triển được dự kiến sẽ cải thiện điều kiện giao thông bằng cách giảm
nhu cầu các cư dân khu vực phải đi làm hàng ngày bên ngoài Khu Vực Chính Sách Phát
Triển trên các tuyến đường tắc nghẽn trầm trọng. Vì phát triển dân cư trong Khu Vực Chính
Sách Phát Triển được triển khai trong khi khu Campus Industrial hầu như không phát triển,
tiêu chuẩn LOS “D” chưa được đáp ứng.

TIÊU CHUẨN MỨC DỊCH VỤ – Các Dự Án Khu Vực EEHDP
Thay cho Tiêu Chuẩn Mức Dịch Vụ (LOS) D Toàn Thành Phố, Chính Sách EEHD, là phiên
bản hiệu chỉnh lại của Chính Sách Phát Triển Evergreen, quy định năng lực giao thông cho
một “Nguồn Vốn Đất Phát Triển” 500 đơn vị dân cư, 500,000 foot vuông bán lẻ, và 75,000 foot
vuông văn phòng thương mại trong Khu Vực Evergreen-East Hills (được xác định là đất nằm
trong Ranh Giới Khu Vực Dịch Vụ Đô Thị của San Jose, phía Nam Story Road, phía Đông
Quốc Lộ 101, và khu vực chủ yếu về phía Bắc nút giao Quốc Lộ 101 và Hellyer Avenue, nơi
ranh giới phía Bắc của Khu Vực Chính Sách Phát Triển Edenvale kết thúc) và các cải thiện hạ
tầng cơ sở giao thông vận tài tương ứng. Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills sử
dụng tiêu chí tác động giao thông của Chính Sách Phát Triển Evergreen Hiện Tại nhưng cho
phép giảm một số mức dịch vụ giao thông phương tiện, trong khi duy trì trung bình LOS D
hoặc cao hơn khi các cải thiện giao thông phương tiện mâu thuẫn không thể chấp nhận với
các phương thức đi lại khác hoặc tài nguyên sinh học.
Tiêu Chí Tác Động. Một dự án được cho là tạo ra tác động bất lợi đáng kể đến điều kiện giao
thông tại một nút giao dùng đèn tín hiệu trong Khu Vực Chính Sách Phát Triển nếu trong giờ
cao điểm:
1. Mức dịch vụ tại nút giao hạ bậc xuống mức dịch vụ bậc chữ cái kém hơn, hoặc
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2. a) Với các dự án phi dân cư, mức dịch vụ tại nút giao là Mức Dịch Vụ E hoặc F không
thể chấp nhận và giao thông dự án bổ sung tạo ra mức tăng giá trị trì hoãn quan
trọng là 2 giây hoặc hơn ở tỷ lệ V/C quan trọng là 0.005 hoặc hơn. (Sửa đổi từ EDP
để phản ánh việc thay đổi phần mềm phân tích giao thông)
b) Với các dự án dân cư, thêm tối thiểu một chuyến đi cho một nút giao đang hoạt
động ở Mức Dịch Vụ E hoặc F không thể chấp nhận.
Mức Dịch Vụ không thể chấp nhận là các nút giao hoạt động ở Mức Dịch Vụ E hoặc F trong
điều kiện “nền”. Điều kiện nền là điều kiện giao thông tính đến việc hình thành các chuyển đi
đã được phê chuẩn qua Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu, các công trình hiện có,
và dự án đã có pháp năng. Một tác động đáng kể có thể được giảm nhẹ thỏa đáng khi áp
dụng các biện pháp nhằm khôi phục mức dịch vụ nút giao về điều kiện nền hoặc tốt hơn.
Miễn Trừ. Một tác động sẽ không cần giảm nhẹ theo các điều kiện sau đây:
1. Nút Giao sẽ tiếp tục hoạt động ở LOS D hoặc tốt hơn, và
2. (Các) cải thiện cần thiết để cải thiện điều kiện về điều kiện nền tạo ra mâu thuẫn không
thích hợp với các phương thức đi lại khác hoặc có tác động không thể chấp nhận đến
Tài Nguyên Sinh Học, và
3. Phát triển gây ra tác động nằm trong phạm vi của Nguồn Vốn Đất Phát Triển.
Nguồn Vốn Đất Phát Triển, như các phân bổ được giả định trong Phân Tích Giao Thông,
được dự kiến khiến mức dịch vụ hạ bậc xuống một bậc chữ cái kém hơn (nhưng không kém
hơn LOS D), tại bốn nút giao sau đây:
1. Capitol Expressway và Nieman Boulevard;
2. San Felipe Road và Yerba Buena Avenue (phía Bắc);
3. San Felipe Road và Delta Road
4. Evergreen Commons và Tully Road
Ở ba trong bốn nút giao được đánh số từ 1 đến 3 ở trên, (các) cải thiện cần thiết để khôi phục
LOS giao thông về điều kiện nền tạo ra mâu thuẫn không thích hợp với các phương thức đi lại
khác như sau:
1. Ở nút giao Capitol Expressway và Nieman Boulevard, cải thiện cần thiết để đưa nút giao
về điều kiện nền bao gồm thêm một làn đường rẽ phải về hướng Tây thứ hai. Một làn đường
rẽ phải kép là không thích hợp vì các phương tiện rẽ từ cả hai làn đường có thể đâm vào
người đi bộ.
2. Ở nút giao San Felipe Road và Yerba Buena Avenue (phía Bắc), cải thiện cần thiết để
đưa nút giao về điều kiện nền bao gồm thêm một làn đường rẽ phải về hướng Nam duy nhất.
Các làn đường rẽ phải kép được xem là không thích hợp do chúng tăng khả năng đâm vào
người đi bộ.
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3. Ở nút giao San Felipe Road và Delta Road, cải thiện cần thiết để đưa nút giao về điều
kiện nền bao gồm thêm một làn đường rẽ trái về hướng Tây thứ hai hoặc thêm một làn đường
rẽ trái về hướng Nam thứ hai. Thêm làn đường vào nút giao làm tăng khả năng đâm vào
người đi bộ. Điều này đặc biệt quan trọng tại địa điểm này, vốn gần một vài trường học.
Ở nút giao Evergreen Commons và Tully Road (số 4 ở trên), cải thiện cần thiết để phục
hồi LOS giao thông về điều kiện nền tạo ra các tác động không thể chấp nhận đến tài
nguyên sinh học do cải thiện này sẽ cần mở rộng một cây cầu bắc qua Lạch Thompson
và loại bỏ môi trường sống ven sông.
Ở bốn nút giao này, (các) cải thiện cần thiết để phục hồi LOS giao thông về điều kiện nền sẽ
tạo ra mâu thuẫn không thích hợp với các phương thức đi lại khác hoặc có tác động không
thể chấp nhận đến tài nguyên sinh học.
Trong trường hợp phát triển được đề xuất tại các địa điểm này khác đi đáng kể so với phân bổ
giả định trong phân tích giao thông được thực hiện cho Báo Cáo Tác Động Môi Sinh Bổ Trợ
để cung cấp giải phóng mặt bằng môi trường cho EEHDP này, sẽ cần một phân tích giao
thông bổ trợ để xác định có các nút giao nào khác bị ảnh hưởng không và các cái thiện có thể
phục hồi LOS giao thông về điều kiện nền không. Trong trường hợp các cải thiện sẽ tạo ra
mâu thuẫn không thích hợp với các phương thức đi lại khác, việc hạ bậc LOS phát sinh sẽ
được xem là có thể chấp nhận tại các nút giao này nhằm mục đích tạo điều kiện phát triển đề
xuất phù hợp với EEHDP này miễn là nút giao bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục hoạt động ở LOS D
hoặc tốt hơn và, ngoại trừ yếu tố phân bổ giao thông phương tiện, nếu không phát triển đề
xuất sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu của EEHDP này.
Các Loại Hình Phát Triển Khác. Phát triển trong tương lai mà không khớp với các định nghĩa
điển hình về dự án dân cư, bán lẻ, hoặc văn phòng, chẳng hạn như các cơ sở công cộng
hoặc bán công cộng, vẫn phải được đánh giá để xem có phù hợp với Tiêu Chí Tác Động Giao
Thông nêu trên không. Phát triển như vậy phải giảm nhẹ các tác động giao thông, phù hợp với
Chính Sách EEHD, trừ khi các cải thiện cần thiết tạo ra mâu thuẫn không thích hợp với các
phương thức đi lại khác. Trong trường hợp có mâu thuẫn không thích hợp với các phương
thức đi lại khác, Hội Đồng Thành Phố có thể cân nhắc có sửa đổi Chính Sách EEHD để cho
phép phát triển bất chấp việc hạ bậc LOS hay hạn chế phát triển như vậy xét đến LOS phát
sinh. Phát triển dân cư, thương mại và văn phòng bổ sung vượt mức nguồn vốn đất phát triển
sẽ chỉ được cân nhắc thông qua tu chính về EEHDP này nếu xảy ra một trong các trường hợp
được mô tả trong Chương VII Tu Chính về EEHDP Trong Tương Lai. Xem Chương III Sử
Dụng Đất để biết hướng dẫn về các cơ sở công cộng mới của Thành Phố.
Như thể hiện trong Bảng 1 bên dưới, ba nút giao trong Khu Vực EEHDP được dự kiến hoạt
động ở LOS “E” hoặc “F” ngay cả khi xây dựng tất cả các cải thiện giao thông vận tải được
xác định trong Chương V Hạ Tầng Cơ Sở Giao Thông Vận Tải. Tất cả các nút giao khác được
dự kiến duy trì LOS “D” hoặc tốt hơn cho điều kiện giao thông sáng và chiều trong Khu Vực
EEHDP.
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Bảng 1. Tiêu Chuẩn LOS Nút Giao
Nút Giao

LOS
Tiêu Chuẩn

-

Capitol Expwy/Quimby Rd

Sáng
Chiều

D
E

-

Capitol Expwy/Story Rd

Sáng
Chiều

E
E

-

San Felipe Rd/Yerba
Buena Rd (phía Nam)

Sáng
Chiều

E
F

TIÊU CHUẨN MỨC DỊCH VỤ – CÁC DỰ ÁN BÊN NGOÀI KHU VỰC EEHDP
Nếu phân tích giao thông cho dự án phát triển mới nằm ngoài Khu Vực EEHDP xác định rằng dự
án đó sẽ tạo ra giao thông trong Khu Vực EEHDP, tác động của lượng giao thông đó sẽ được
đánh giá và giảm nhẹ theo Chính Sách Tác Động Giao Thông Vận Tài Toàn Thành Phố 5-3.

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHU CẦU GIAO THÔNG VẬN TẢI (TDM)
Tất cả các phát triển mới trong Khu Vực EEHDP phải đưa các yếu tố quản lý nhu cầu giao
thông vận tài (TDM) vào thiết kế cơ sở, trong phạm vi có thể, nhằm giảm nhu cầu về phương
tiện một người sử dụng trong thời gian đi làm hàng ngày cao điểm. Một danh sách các biện
pháp TDM có thể có được bao gồm trong Phụ Lục E của EEHDP.
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V.

HẠ TẦNG CƠ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG QUAN
Một yếu tố quan trọng trong EEHDP là xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở giao thông vận tải
mới kết hợp với xây dựng phát triển mới trong Khu Vực EEHDP. Các cải thiện giao thông
vận tải này được chia thành hai hạng mục: Cải Thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải và
Cải Thiện Hoạt Động Địa Điểm. Các cải thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải sẽ được tài trợ
thông qua việc thu Lệ Phí Tác Động Giao Thông từ dự án phát triển mới. Một Nghiên Cứu
Liên Hệ, “Nghiên Cứu Liên Hệ cho Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills,”
ngày 7 tháng Bảy, 2008, đã được chuẩn bị để thiết lập mối liên hệ giữa phát triển mới của
năng lực phát triển đề xuất và các Cải thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải sẽ được tài trợ
thông qua Lệ Phí Tác Động Giao Thông.
Các Cải Thiện Hoạt Động Địa Điểm phải được xây dựng/lắp đặt tại thời điểm phát triển trên
các địa điểm cụ thể và sẽ được nhà phát triển của địa điểm cụ thể tài trợ.

CÁC CÁI THIỆN GIẢM NHẸ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Các Biện Pháp Cải Thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải sẽ giải quyết các tác động giao
thông cụ thể liên quan đến xây dựng toàn bộ năng lực phát triển có hạn chế của Chính Sách
EEHD (được xác định bên dưới trong trang này và trang 20) và sẽ trực tiếp có lợi cho lưu
lượng giao thông trong khu vực Chính Sách. Việc xây dựng các cải thiện giảm nhẹ giao thông
vận tải sẽ được tài trợ hoặc được tác động tài trợ bằng cách sử dụng lệ phí thu được từ Lệ
Phí Tác Động Giao Thông áp dụng cho tất cả các phát triển dân cư, bán lẻ, và văn phòng
thương mại mới được triển khai thông qua Chính Sách EEHD. Thông tin chi tiết bổ sung về Lệ
Phí Tác Động Giao Thông được thảo luận dưới đây trong Chương Triển Khai. Các biện pháp
giảm nhẹ cụ thể là:
1) Capitol Expressway và Quimby Road: Thêm các làn đường rẽ phải về hướng Bắc và về
hướng Đông duy nhất ở nút giao này.
2) Nieman Boulevard và Yerba Buena Road: Thêm một làn đường rẽ trái về hướng Tây
thứ hai ở nút giao này.
3) Tully Road và McLaughlin Avenue: Thêm một làn đường rẽ phải về hướng Bắc duy
nhất ở nút giao này.
4) White Road và Aborn Road: Thêm một làn đường trái về hướng Tây thứ hai ở nút giao
này.
5) Quốc lộ 101 và Yerba Buena Road (phía Đông): Chuyển đổi làn đường thẳng về hướng
Tây thành làn đường rẽ phải/làn đường thẳng dùng chung ở nút giao này.
6) White Road và Quimby Road: Thêm một làn đường rẽ trái về hướng Bắc thứ hai ở nút
giao này.
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7) San Felipe Road và Yerba Buena Road (phía Nam): Thêm một làn đường rẽ trái về
hướng Đông thứ hai và một làn đường rẽ trái về hướng Nam thứ hai ở nút giao này.

Tín Hiệu Giao Thông Mới/Sửa Đổi
Thành Phố San Jose xác định nhu cầu về tín hiệu giao thông mới dựa trên một hệ thống
“chứng thực,” phân tích liệu một tín hiệu giao thông tại một địa điểm cụ thể có giảm tắc
đường, giảm tai nạn, hay giúp người đi bộ không. Chính Sách EEHD này bao gồm lắp đặt tín
hiệu giao thông tại các địa điểm dựa trên cải thiện vì an toàn và hiệu quả và dựa trên lưu
lượng giao thông hiện có và dự kiến trong tương lai. Tín hiệu giao thông mới hoặc sửa đổi tín
hiệu được hoạch định cho các nút giao tại:
• Ruby Avenue/Norwood Avenue
• Đường Dốc 1-680 (N)/Jackson Avenue
• Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
• Story Road/Clayton Road
• Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
• Marten Avenue/Flint Avenue
• Quimby Road/Scottsdale Drive
• Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
• Story Road/Lancelot Lane
• Ocala Avenue/Hillmont Avenue
• Ocala Avenue/Adrian Way

CÁC CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM
Một số cải thiện hạ tầng cơ sở giao thông vận tải địa phương sẽ cần được xây dựng khi có
phát triển trên một số bất động sản cụ thể. Các cải thiện này giải quyết nhu cầu lưu thông địa
phương hoặc triển khai quy hoạch cải thiện đã thiết lập và không được xác định cụ thể trong
Chính Sách này. Việc xây dựng các cải thiện này sẽ được triển khai bằng cách áp dụng các
thủ tục xem xét phát triển và pháp năng tiêu chuẩn.
Có thêm ba nút giao ngoài các nút giao được liệt kê ở trên cần tín hiệu giao thông mới hoặc
sửa đổi tín hiệu để cung cấp đường ra vào trực tiếp từ khu vực dự án. Các nút giao này ở tại
Tully Road/Almond Drive, Quimby Road/Arcadia Property, và Capitol Expressway/Arcadia
Property. Do lợi ích liên quan đến ba tín hiệu giao thông này không dành cho toàn khu vực, chi
phí liên quan đến cải thiện tín hiệu giao thông ở ba nút giao này không được bao gồm trong lệ
phí tác động giao thông toàn khu vực, mà thay vào đó sẽ được tài trợ bởi phát triển tác động
đến các nút giao đó.
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CẢI THIỆN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI THAY THẾ

Điều Hòa Giao Thông
Các cải thiện điều hòa giao thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các đặc trưng lòng
đường hoặc biến báo như, dải phân cách, đoạn thắt, gờ giảm tốc, hoặc lối đi qua đường được
nâng cao. Vì các cải thiện điều hòa giao thông nâng cao an toàn và sự thoải mái cho người đi
bộ, các loại cải thiện lòng đường này phù hợp với Kết Quả Chính Số 4 của Nguyên Tắc Chỉ
Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải như phát triển từ Chiến Lược Tầm Nhìn
Evergreen-East Hills, vốn tìm cách tăng mức độ đáng sống của Evergreen bằng cách phát
triển các khu vực sôi động được liên kết bằng nhiều phương thức giao thông vận tải và tiện
nghi cộng đồng khác nhau. Khi đơn xin đề nghị phát triển cụ thể được đệ trình, Thành Phố sẽ
xem xét mọi cơ hội cho biện pháp điều hòa giao thông nếu được cho là đáp ứng tiêu chí
Chính Sách Hội Đồng Thành Phố (5-6) để khởi xướng các dự án điều hòa giao thông.

Xây Dựng/Cải Thiện Bến Xe Buýt
Xây dựng và cải thiện bến xe buýt cũng phù hợp với Kết Quả Chính Số 4 của Nguyên Tắc Chỉ
Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải từ Chiến Lược Tầm Nhìn EvergreenEast Hills, do các cải thiện này tạo điều kiện đi xe buýt, nhờ vậy hỗ trợ thêm phương thức giao
thông vận tải. Cải thiện bến xe buýt bao gồm:
• Cải thiện thuận tiện ADA
• Xây cất/thay thế khu vực vỉa hè bến xe buýt, khu vực chờ của hành khách, và khu
vực có mái che
• Thêm hoặc di chuyển đèn
• Xây dựng vỉa hè kết nối để tạo ra lối đi dễ tiếp cận
• Hỗ trợ cải thiện bộ hành tại các lối đi qua đường và nút giao bao gồm, nhưng không
giới hạn ở, tấm lát đường hoặc đường lát đặc biệt, hàng cọc ngăn thấp, đèn trên
đường lát kích hoạt khi có người đi bộ, tín hiệu đếm ngược ở lối qua đường cho
người đi bộ, và làm hẹp khoảng cách qua đường cho người đi bộ bao gồm bán kính
đường cong giảm và/hoặc vỉa hè nhô ra
Trong quá trình đánh giá đơn xin phát triển, Thành Phố phối trí với Cơ Quan Thẩm
Quyền Giao Thông Vận Tải Valley và sẽ xem xét mọi cơ hội cải thiện bến xe buýt tại
địa điểm.
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VI. TRIỂN KHAI
XEM XÉT CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN MỚI
Tất cả các phát triển mới trong Khu Vực EEHDP phải tuân theo các thủ tục tiêu chuẩn và
chính sách của Thành Phố để xem xét đề nghị phát triển mới trong Thành Phố San Jose. Các
dự án phải tuân theo Kế Hoạch Tổng Thể, hướng dẫn thiết kế áp dụng, và các chính sách và
quy định khác trừ khi được quy định khác cụ thể trong Chính Sách này.

PHÂN BỔ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN
Phân bổ năng lực phát triển quy định qua Chính Sách này được xác định theo các tiêu chí
nêu trong đoạn này. Các phân bổ được thực hiện tại thời điểm phê chuẩn pháp năng Quy
Hoạch ban đầu (cái thứ nhất trong Phân Vùng Phát Triển Hoạch Định, Giấy Phép Phát Triển
Địa Điểm, Bản Đồ Thăm Dò hoặc Bản Đồ Lô Đất, hoặc hành động tương tự) và vẫn giữ
nguyên cho đến khi tất cả các pháp năng đó hết hạn.
Ngoài việc đáp ứng các chính sách phân bổ ở trang 22-27 của Chính Sách EEHD này, tất cả
các phát triển mới trong Khu Vực EEHDP, bao gồm các dự án sử dụng phân bổ hiện có, tín
dụng chuyến đi hiện có, hoặc phân bổ năng lực nguồn vốn đất phát triển mới phải:
•

•
•
•

Xúc Tiến các Chiến Lược, Mục Tiêu và Chính Sách Chính của Kế Hoạch Tổng Thể
Thành Phố San Jose. Mặc dù phát triển phải tuân thủ tất cả các khía cạnh hiện hành
của Kế Hoạch Tổng Thể, các chính sách phát triển có liên quan đặc biệt đến địa hình
và môi trường của khu vực Evergreen-East Hills bao gồm các chính sách phát triển
sườn đồi và bảo vệ hành lang ven sông.
Tuân theo Hướng Dẫn Thiết Kế của Thành Phố cho các mục đích sử dụng Thương
Mại, Công Nghệ và Dân Cư.
Không yêu cầu tu chính Khu Vực Dịch Vụ Đô Thị hoặc các đường bao Ranh Giới Khu
Vực Tăng Trưởng Đô Thị.
Không gây ra các ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với môi trường, bao gồm nhưng không
giới hạn ở; các dự án không yêu cầu ủi đất nhiều hoặc thực hiện những thay đổi khác
đối với môi trường tự nhiên.

Sử Dụng Chính Sách Sử Dụng Thay Thế Nhiệm Ý trong Kế Hoạch Tổng Thể
Các dự án lấy từ nguồn vốn năng lực phát triển được tạo ra từ Chính Sách EEHD này, có thể
sử dụng các chính sách sử dụng thay thế nhiệm ý trong Kế Hoạch Tổng Thể San Jose chỉ khi
chúng phù hợp với các chính sách và mục tiêu Kế Hoạch Tổng Thể khác và cũng tuân thủ tiêu
chí của Chính Sách EEHD này. Dự kiến rằng Chính Sách Sử Dụng Thay Thế Nhiệm Ý sẽ
hiếm khi được sử dụng kết hợp với EEHDP.
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Phân Phối Phân Bổ Giao Thông
Phát triển 500 đơn vị dân cư, 500,000 foot vuông bán lẻ, và 75,000 foot vuông văn phòng
thương mại được phân phối trong khu vực EEHDP nhằm mục đích phân tích để giải phóng
mặt bằng môi trường cho năng lực giao thông bổ sung. Phân phối các đơn vị dân cư trong
khu vực EEHDP dựa trên công tác triển khai Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông Vận Tải Kế
Hoạch Tổng Thể cũng như thực hiện các Mục Tiêu và Chính Sách của Kế Hoạch Tổng Thể
và Nguyên Tắc Chỉ Đạo của Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills, hỗ trợ phát triển
trên đất xen kẹt các bất động sản còn trống hoặc chưa sử dụng đúng mức theo cách phù
hợp với nguyên tắc giảm sử dụng ô tô và kết nối dân cư đến các tiện nghi cộng đồng, trung
tâm thương mại và/hoặc việc làm. Bảng dưới đây trình bày phân phối các đơn vị dân cư,
phát triển thương mại và văn phòng cho các mục đích phân tích này. Phân phối phát triển
này chỉ nhằm mục đích phân tích để giải phóng mặt bằng môi trường cho Chính Sách EEHD
này. Phân phối này không có nghĩa là pháp năng được đảm bảo vì các dự án vẫn phải tuân
thủ các sắc lệnh, hướng dẫn thiết kế của thành phố, và Mục Tiêu, Chính Sách và Sơ Đồ Sử
Dụng Đất Giao Thông Vận Tải của Kế Hoạch Tổng Thể.
Tiểu Vùng

Phía Nam Story Road
giữa Quốc Lộ 101 và
Capitol Expressway
Phía Đông Capitol, giữa
Story Road và Tully
Road
Phía Đông Capitol, giữa
Tully Road và Aborn
Road
Phía Đông Capitol, giữa
Aborn Road và Yerba
Buena Road Phía Nam
Yerba Buena
Phía Nam Yerba Buena
Road
TỔNG CỘNG

Đơn Vị Gia Cư

Foot
Vuông
Văn
Phòng

Foot Vuông Bán
Lẻ Thương Mại

100

25,000

344,000

64

25,000

21,000

25

25,000

35,000

236

100,000

75
500

75,000

500,000

Nhân viên Công Trình Công Cộng sẽ xác định liệu một dự án đề xuất có bất kỳ tác động giao
thông nào khác rõ ràng với tác động giao thông phân tích trước đó dựa trên phân phối giao
thông trong bảng trên. Nếu nhân viên Công Trình Công Cộng xác định rằng tác động có thể
khác hoặc đáng kể hơn tác động phân tích trước đó, người nộp đơn sẽ phải cung cấp phân
tích giao thông mới.
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Phân Bổ Hiện Tại
Phân bổ và các quyền phát triển tồn tại tại thời điểm thông qua Chính Sách này vẫn có hiệu
lực và không cần cân nhắc thêm nữa.

“Chống Phân Nhóm” và Yêu Cầu Quy Hoạch Chỉ Đạo cho Phát Triển Dân Cư
Phân bổ năng lực phát triển thông qua tiến trình phê chuẩn sử dụng đất tại các địa điểm trong
khu vực EEHDP sẽ chỉ xảy ra nếu phát triển dân cư đề xuất tận dụng hết địa điểm dự án đề
xuất phù hợp với chỉ định trong Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông Vận Tải của Kế Hoạch Tổng
Thể, bản văn Kế Hoạch Tổng Thể, và các chính sách hiện hành khác (ví dụ: Chính Sách Hành
Lang Ven Sông). Không được triển khai phát triển trên một phần diện tích địa điểm, trong khi
để trống các phần diện tích khác để dự phòng cho các cơ hội phát triển tiềm năng trong tương
lại không phù hợp với EEHDP. Địa điểm được định nghĩa là một hoặc nhiều lô đất tiếp giáp có
chức năng như một khối tổng thể. Dự án sẽ tận dụng hết hoặc phát triển hết một địa điểm nếu
không có diện tích lớn nào còn trống sau khi triển khai phát triển được đề xuất.
Nếu không thể phát triển hết một địa điểm phù hợp với chỉ định trong Sơ Đồ Sử Dụng
Đất/Giao Thông Vận Tải của Kế Hoạch Tổng Thể, bản văn Kế Hoạch Tổng Thể, và phù hợp
với tiêu chí được nêu trong Chính Sách này, thì địa điểm đó không đủ điều kiện rút từ nguồn
vốn đất. Nếu một Tu Chính về Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông Vận Tải được đề xuất thì các
pháp năng áp dụng khác (phân khu lại, Giấy Phép Phát Triển Địa Điểm, và/hoặc Bản Đồ
Thăm Dò) sẽ được xử lý đồng thời với Tu Chính về Sơ Đồ Sử Dụng Đất/Giao Thông Vận Tải
để xác nhận ý định của người nộp đơn là triển khai Tu Chính đề xuất phù hợp với EEHDP.
Tiêu chí này chỉ áp dụng cho mô hình phát triển dân cư. Các cơ sở thương mại, văn phòng,
giải trí, công cộng và các cơ sở phi dân cư khác được phép phát triển trên các phần diện tích
của địa điểm lớn khi các mục đích sử dụng này tiếp thu các chuyến đi đang tồn tại hoặc giảm
số chuyến đi ra khỏi khu vực Evergreen-East Hills để tiếp cận các dịch vụ này. Ngoài ra, một
số mục đích sử dụng trong số này cũng tạo cơ hội việc làm giúp khắc phục vấn đề cân bằng
việc làm/nhà ở tại khu vực Evergreen-East Hills.
Các điều kiện để xem xét Tu Chính về Chính Sách Phát Triển này được nêu bật trong
Chương VII Tu Chính về EEHDP Trong Tương Lai.

Bất Động Sản Hiện Đang Được Sử Dụng Cư Trú hoặc có Mục Đích Sử Dụng
Khác
Bất động sản hiện đang được sử dụng cư trú hoặc có mục đích sử dụng phi dân cư sẽ được
cho phép áp dụng mức tương đương phát sinh giao thông của mình cho phát triển đề xuất
mới miễn là mục đích sử dụng hiện tại được pháp luật cho phép và mục đích sử dụng đề xuất
phù hợp với chính sách và sắc lệnh Thành Phố áp dụng.

Phân Bổ Nguồn Vốn Đất Dân Cư
Năng lực phát triển dân cư cho các dự án mới sẽ được phân bổ tại thời điểm Thành Phố phê
chuẩn phân khu lại, Giấy Phép Phát Triển Địa Điểm, và/hoặc Bản Đồ Thăm Dò, tùy thuộc phê
chuẩn nào diễn ra trước, tại địa điểm diện tích đất cụ thể. Sau khi phân bổ, các đơn vị sẽ rút
ra từ Nguồn Vốn Đất Đơn Vị Phát Triển Dân Cư và không còn có sẵn để phân bổ cho các bất
động sản khác nữa.

26

I-26

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG
TIN

Nếu giấy phép hết hạn hoặc phân khu bị thay thế bằng pháp năng mới, bất kỳ phân bổ chưa
sử dụng nào được trả lại nguồn vốn đất thích hợp và lại có sẵn cho các dự án mới. Tất cả các
dự án nhận phân bổ từ Nguồn Vốn Đất Đơn Vị Phát Triển Dân Cư phải chịu Lệ Phí Tác Động
Giao Thông.
Tất cả các dự án nhận phân bổ phải xúc tiến các Chiến Lược, Mục Tiêu và Chính Sách Chính
của Kế Hoạch Tổng Thể Thành Phố San Jose.
Định Nghĩa Dự Án Nhỏ và Dự Án Lớn
Một dự án nhỏ là bất kỳ dự án nào đề nghị rút từ 35 đơn vị dân cư trở xuống từ nguồn vốn đất
dân cư. Một dự án lớn là bất kỳ dự án nào đề nghị rút nhiều hơn 35 đơn vị từ nguồn vốn đất
dân cư.
Trong trường hợp một dự án hiện đang có phân bổ hoặc pháp năng trước khi rút từ nguồn
vốn đất dân cư, chỉ số đơn vị được rút từ nguồn vốn đất dân cư sẽ được áp dụng cho tiêu chí
dự án nhỏ và dự án lớn quy định dưới đây. Ví dụ, nếu một dự án có 30 đơn vị thuộc phân bổ
hoặc pháp năng hiện có theo Chính Sách Phát Triển Evergreen Ban Đầu và đề nghị sử dụng
thêm 8 đơn vị từ nhóm dân cư, tổng quy mô dự án sẽ là 38 đơn vị, nhưng sẽ bị xem là dự án
nhỏ vì nó chỉ rút 8 đơn vị từ nguồn vốn đất dân cư.
Dự Án Nhỏ
Bảy mươi phần trăm (70%) (350 đơn vị) Năng Lực Nguồn Vốn Đất Dân Cư được dành riêng
cho các dự án nhỏ có từ 35 đơn vị trở xuống và không được phân bổ cho dự án lớn.
Dự Án Lớn
Không quá 30% (150 đơn vị) Năng Lực Nguồn Vốn Đất Dân Cư có thể được phân bổ cho các
dự án có nhiều hơn 35 đơn vị. Không giống như nguồn vốn đất dân cư cho dự án nhỏ, không
có số đơn vị tối thiểu được dành riêng cho dự án lớn. Bất kỳ phân bổ không sử dụng nào từ
nguồn vốn đất đơn vị lớn có thể được sử dụng bởi các dự án nhỏ. Bất kỳ dự án lớn nào có từ
35 đơn vị trở lên phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:
Gia Cư Giá Phải Chăng – Các dự án kết hợp gia cư giá phải chăng vượt quá bất kỳ yêu
cầu áp dụng nào khác của Thành Phố (Tiêu chí gia cư giá phải chăng cho tình trạng dự án
lớn chỉ có sẵn cho các dự án nhận pháp năng trước ngày hoạt động của chính sách gia cư
hòa nhập của Thành Phố San Jose. Tiêu chí gia cư giá phải chăng cho tình trạng dự án
lớn không có sẵn cho các dự án trong khu vực tái phát triển do các dự án trong Khu Vực
Tái Phát Triển vẫn tiếp tục tuân thủ yêu cầu của Cơ Quan Tái Phát Triển cho phát triển gia
cư giá phải chăng). Để đáp ứng tiêu chí này, một dự án phải có:
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• Tối thiểu 20 phần trăm đơn vị dành riêng có giá phải chăng cho hộ gia đình có thu
nhập thấp để phát triển cho thuê. Tám phần trăm (8%) tổng số đơn vị phải cho hộ
gia đình có Thu Nhập Rất Thấp (không cao hơn 50% thu nhập trung bình của khu
vực) thuê với giá phải chăng, và 12 phần trăm (12%) tổng số đơn vị phải cho hộ gia
đình có Thu Nhập Thấp (60% AMI, hợp lệ cho lên đến 80% AMI) thuê với giá phải
chăng. Hoặc
• Tối thiểu 20 phần trăm (20%) đơn vị dành riêng có giá phải chăng cho hộ gia đình
có Thu Nhập Trung Bình để phát triển đơn vị để bán (120% AMI). Phát triển có thể
không thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của chính sách này bằng cách
chọn trả lệ phí thay thế.
Dự Án Sử Dụng Hỗn Hợp – Các dự án kết hợp các yếu tố sử dụng hỗn hợp (ví dụ như
tầng trệt bán lẻ còn tầng trên làm văn phòng hoặc nhà ở phù hợp với hướng dẫn tại
Phụ Lục C. Phát triển sử dụng hỗn hợp cũng nên tuân theo Hướng Dẫn Thiết Kế Dân
Cư của Thành Phố. Thiết kế bán lẻ tầng trệt phải rất dễ thấy từ tầm mắt người đi bộ
hoặc mặt đường. Ngoài ra, bố cục và thiết kế tầng trệt và tiện nghi cung cấp hỗ trợ các
mục đích sử dụng khác nhau, nuôi dưỡng sinh khí dài hạn của khu vực bán lẻ tầng
trệt.
Bảo Tồn Lịch Sử – Các dự án kết hợp tài nguyên văn hóa đáng kể, hoặc qua công tác
bảo tồn hoặc hợp nhất các công trình kiến trúc lịch sử xác định. Để đáp ứng tiêu chí
này, một dự án phải bao gồm một tài nguyên đủ tiêu chuẩn tối thiểu được liệt kê là
công trình kiến trúc giá trị trong Danh Mục Tài Nguyên Lịch Sử Thành Phố San Jose
và phát triển và bảo tồn đề xuất tài nguyên đó phải tuân theo rõ ràng các chính sách
bảo tồn lịch sử trong Phụ Lục D.
Các dự án bên ngoài khu vực EEHDP
Các dự án mới bên ngoài Khu Vực EDP, có thể tác động đến nút giao cửa ngõ, sẽ tuân theo
Chính Sách Mức Dịch Vụ Thành Phố 5-3: Chính Sách Tác Động Giao Thông Vận Tải.
Các dự án không lường trước trong tương lai
Bất kỳ dự án phát triển nào vượt quá phạm vi của EEHDP và EIR Bổ Trợ liên quan
sẽ cần tu chính về Chính Sách EEHDP và xem xét môi trường thêm. Sẽ chỉ cân
nhắc Tu Chính về EEHDP nếu phù hợp với tiêu chí quy định trong Đoạn VII của
chính sách này.
Các Mục Tiêu Triển Khai
Mục tiêu của EEHDP là giảm tắc nghẽn trên đường khi có thể, do đó cải thiện chất lượng
cuộc sống cho người dân. Không bao giờ được phân phối tổng số đơn vị bằng cách áp dụng
các mục tiêu này vượt quá giới hạn tổng thể là 500 đơn vị được thiết lập trong tu chính này.
Trong trường hợp nhu cầu về phát triển dân cư trong khu vực Chính Sách nhiều hơn nguồn
vốn 500 đơn vị cho phép, các dự án trên hồ sơ sẽ được nhân viên Quy Hoạch đánh giá để
xem có tuân theo các mục tiêu giảm tắc nghẽn sau đây không:
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1) Gần Trạm Phương Tiện Chuyên Chở Công Cộng - Bất kỳ dự án nào nằm trong phạm
vi 2,000 feet tính từ ga hỏa xa nhẹ hoặc trạm xe buýt hiện có hoặc sắp có với các tuyến
xe buýt có chuyến thường xuyên. Các dự án cũng nên cung cấp bổ sung điểm để xe
đạp và kết nối bộ hành tại địa điểm.
2) Gần các Dịch Vụ Cộng Đồng - Bất kỳ dự án nào nằm cách các dịch vụ cộng đồng
chẳng hạn như trường học, thư viện, và khu vực thương mại khoảng ¼ dặm. Điều này
áp dụng cho các dịch vụ hiện có và trong tương lai, bao gồm các dịch vụ được phê
chuẩn thông qua hành động của Hội Đồng Thành Phố, chẳng hạn như các kế hoạch chỉ
đạo, quy hoạch cụ thể và kế hoạch Dự Luật Tiên Khởi Strong Neighborhood.
Trong trường hợp một số đơn xin phát triển dân cư phải bị từ chối hoặc cắt giảm vì tổng số
đơn vị dân cư đề xuất của các đơn gộp chung vượt mức nguồn vốn 500 đơn vị dân cư, thì
các đơn xin phát triển trên hồ sơ đáp ứng một hoặc nhiều mục tiêu ở trên phải được xem xét
phê chuẩn trước các dự án không đáp ứng bất kỳ mục tiêu nào. Bất kỳ phát triển nào khác
với phân phối giao thông giả định trong Báo Cáo Tác Động Môi Sinh Bổ Trợ, đều có thể phải
cung cấp thêm báo cáo giao thông và hoàn thành thêm giải phóng mặt bằng môi trường để
phục vụ giao thông.
Giao Tiếp với các Khu Học Chánh Bị Ảnh Hưởng
Người nộp đơn xin dự án rất nên trao đổi với các khu học chánh bị ảnh hưởng trong quá trình
xem xét và xử lý đơn xin pháp năng của mình nhằm đảm bảo các khu học chánh bị ảnh
hưởng ý thức được phát triển sắp tới.

Tài Trợ cho Cải Thiện
Tổng ngân khoản cần thiết cho Cải Thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải được ước tính là
$13,211,200 triệu (Mỹ Kim năm 2008). Các nhà phát triển địa điểm dự án cùng chịu trách
nhiệm tài trợ cho tất cả các Biện Pháp Cải Thiện Giảm Nhẹ Giao Thông Vận Tải cần thiết và
sẽ phải chịu Lệ Phí Tác Động Giao Thông (TIF). Lệ Phí Tác Động Giao Thông dựa trên đóng
góp chia sẻ công bằng vào chi phí cung cấp cải thiện giao thông vận tải trực tiếp giảm nhẹ tác
động giao thông liên quan đến phát triển được Chính Sách này cho phép. Lệ phí tác động giao
thông phải được trả cho Thành Phố trước khi ban hành giấy phép xây dựng cho phát triển
mới. TIF mỗi đơn vị dân cư là $13,214 và TIF mỗi 1,000 foot vuông phát triển thương mại
hoặc văn phòng là $11,485.
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VII.

TU CHÍNH VỀ EEHDP TRONG TƯƠNG LAI

Hội Đồng Thành Phố chỉ có thể cân nhắc các tu chính trong tương lai cho Chính Sách Phát
Triển Evergreen-East Hills khi xảy ra một trong các tình huống sau đây:
(1) Một kế hoạch “thiện ý” để cấp vốn cho các cải thiện giao thông vận tải và tiện nghi
xác định trong tiến trình EEHVS được chuẩn bị và cung cấp bên tư nhân. Kế hoạch này sẽ
được xem là thiện ý nếu đi kèm với thỏa thuận ràng buộc tài trợ toàn bộ cho, hoặc xác định
một phương thức thực tế và chắc chắn để tài trợ cho toàn bộ dự án hành lang Quốc Lộ 101
và tất cả các hạ tầng cơ sở giao thông khác cần thiết trong khu vực chính sách và tài trợ “chia
sẻ công bằng” cho các mục đề nghị trong danh sách tiện nghi xác định qua Chiến Lược Tầm
Nhìn Evergreen-East Hills (xem Phụ Lục G); hoặc
(2) Đã đạt được toàn bộ 11,600 việc làm trên các bất động sản hoạch định cho sử dụng
Campus Industrial trong khu vực EEHDP (vẫn sẽ cần giải phóng mặt bằng môi trường cho bất
kỳ phát triển thêm nào); hoặc
(3) Công việc phát sinh trên các bất động sản hoạch định cho Campus Industrial theo
quy hoạch chia giai đoạn bên dưới cũng đi kèm với một kế hoạch do bên tư nhân cung cấp
mà trình bày hoặc xác định một phương thức thực tế và chắc chắn để tài trợ cho ưu tiên cải
thiện giao thông vận tải và tiện nghi cộng đồng xác định trong danh sách tiện nghi EEHVS.
Quy hoạch chia giai đoạn phải cho phép gia cư được chia giai đoạn theo mức phát sinh công
việc; tuy nhiên tổng số đơn vị gia cư không được vượt quá 3900 đơn vị gia cư. 500 đơn vị ban
đầu được cho phép trong EEHDP cũng phải được bao gồm trong tổng số 3,900 đơn vị. Quy
hoạch chia giai đoạn sẽ như sau:
Giai Đoạn
Giai Đoạn Ban Đầu
Giai Đoạn II
Giai Đoạn III
Giai Đoạn IV
Giai Đoạn V

Việc Làm
0
2,000
4,000
6,000
11,600

Đơn Vị Dân Cư
500
1000
2000
3000
3,900

Dự án hành lang Quốc Lộ 101 đề cập đến trong tình huống số 1 ở trên bao gồm các cải thiện
sau đây được xây dựng trên Quốc Lộ 101 giữa giao lộ 1-280/680 và giao lộ Yerba Buena
Road (xem sơ đồ cải thiện trên Trang 30):
•

Một làn đường thêm về hướng Nam từ ngay phía Nam Story Road đến Yerba
Buena Road.

•

Tái cấu trúc giao lộ Quốc Lộ 101/Tully Road, chuyển giao lộ từ thiết kế hình hoa thị toàn
phần sang thiết kế hình hoa thị bán phần. Một thiết kế hình hoa thị bán phần thay cho
tối thiểu một đường nối vòng bằng các đường nối chéo.
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•

Tái cấu trúc giao lộ Quốc Lộ 101/Capitol Expressway, chuyển giao lộ từ thiết kế hình
hoa thị toàn phần sang thiết kế hình hoa thị bán phần.

•

Một làn đường phụ trợ theo hướng Nam giữa giao lộ Tully Road và Capitol
Expressway. Một làn đường phụ trợ thường kéo dài giữa hai giao lộ liền kề. Nó không
phải là một làn đường “đi thông”; giao thông trong một làn đường phụ trợ phải nhập vào
làn đường đi thông liền kề hoặc ra khỏi xa lộ ở đường thoát kế tiếp.

•

Sửa đổi đường thoát về phía Bắc tại giao lộ Quốc Lộ 101/Yerba Buena Road, để cho
phép giao thông từ Yerba Buena Road vào xa lộ trước Capitol Expressway.

•

Sửa đổi đường thoát về phía Nam tại giao lộ Quốc Lộ 101/Yerba Buena Road, để cho
phép giao thông từ Yerba Buena Road vào xa lộ sau Capitol Expressway.

Tất cả các cải thiện này đều trong phạm vi quyền ưu tiên Caltrans hiện tại.
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CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG XA LỘ 101: 1-280/1-680 ĐẾN YERBA BUENA ROAD
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PHỤ LỤC A
NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO HOẠCH ĐỊNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI
EVERGREEN-EAST HILLS, ĐƯỢC PHÁT TRIỂN QUA LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM
CHIẾN LƯỢC TẦM NHÌN EVERGREEN-EAST HILLS
Cơ sở: Các Nguyên Tắc Chỉ Đạo này được phát triển ban đầu qua tiến trình lực lượng đặc
nhiệm Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills năm 2003. Các sửa đổi duy nhất về công
việc ban đầu là căn chỉnh Hướng Dẫn với bản cập nhật Chính Sách Phát Triển EvergreenEast Hills (EEHDP) này để đảm bảo nhất quán nội bộ. Ngoài ra, một số sửa đổi được thực
hiện để phản ánh các hành động Chính Sách Hội Đồng đã diễn ra từ năm 2006 khi Lực
Lượng Đặc Nhiệm hoàn thành công việc.
Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hoạch Định Sử Dụng Đất và Giao Thông Vận Tải tại Evergreen được
đưa vào để ghi nhớ các mục tiêu và ưu tiên của cộng đồng được ghi nhận qua tiến trình Chiến
Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills. Chủ sở hữu bất động sản và nhà phát triển được
khuyến khích áp dụng các ý tưởng này vào đề nghị của họ; tuy nhiên, Nguyên Tắc Chỉ Đạo và
Hướng Dẫn EEHVS sẽ không được Thành Phố sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của
phát triển đề xuất với Cập Nhật Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills.
Ghi Chú Ban Đầu cho Nguyên Tắc Chỉ Đạo ngày 19 tháng Mười Một, 2003: Nguyên Tắc Chỉ
Đạo được tổ chức thành các Kết Quả Chính/Kết Quả Mong Muốn và các phương pháp tiếp
cận khách quan/chiến lược liên quan để đạt được các Kết Quả Chính. Các Kết Quả Chính
được đánh số để thuận tiện cho thảo luận; các số này không phải là thứ tự ưu tiên. Các Kết
Quả Chính được kỳ vọng kết hợp để đem lại cái nhìn hệ thống toàn cảnh, tổng hợp, tổng thể,
và toàn diện về tương lai Evergreen. Cộng đồng cũng bày tỏ quan tâm đến các khái niệm
chung về tính linh hoạt, khả năng thích ứng, và các mục tiêu đo lường được. Với mục đích của
tài liệu này, “phát triển mới” bao gồm phát triển trên đất trống cũng như tái phát triển các bất
động sản đã được xây dựng.
Kết Quả Chính Số 1: Phần phát triển mới phải tuân theo các nguyên tắc “bền vững” về
sự bình đẳng, môi trường và phát triển kinh tế.
Sự Bình Đẳng
• Thúc đẩy sự đa dạng trong các khu phố.
•

Chào đón người dân thuộc mọi lứa tuổi, văn hóa, và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

•

Thu hút cộng đồng tham gia ra quyết định về sử dụng đất.

Môi Trường
• Bảo vệ môi trường thông qua bảo tồn năng lượng và nước, nguồn năng lượng thay thế (ví
dụ như năng lượng mặt trời), “công trình xanh,” và các cách tiếp cận bền vững khác.
•

Bảo vệ hành lang thú hoang và các môi trường sống khác nếu thích hợp và có lợi.

•

Duy trì Đường Xanh/Ranh Giới Tăng Trưởng Đô Thị ở vị trí hiện tại.

33

I-33

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN

Phát Triển Kinh Tế
• Tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế cho thương nghiệp thuộc mọi quy mô và loại hình, phù
hợp với mục tiêu phát triển kinh tế tổng thể của Thành Phố.

Kết Quả Chính Số 2: Tất cả các phần phát triển mới phải có chất lượng cao và có
tính mỹ quan.
•

Đảm bảo phát triển mới được thiết kế với chi tiết kiến trúc cao, thiết kế đô thị sáng tạo, và
vật liệu chất lượng cao.

•

Đa dạng hóa phong cách kiến trúc.

•

Giảm thiểu cản trở tầm nhìn.

•

Đảm bảo phát triển mới tương thích (về thiết kế, mật độ, hình khối, v.v) với các bất động
sản bên cạnh và hòa hợp tốt với các khu nhà và quang cảnh xung quanh hiện có.

•

Đảm bảo kích thước của nhà một gia đình tương xứng với quy mô lô đất và phát triển gia
cư gần đó.

•

Đặt (tức là để lùi lại) các tòa nhà ở khoảng cách thích hợp từ vỉa hè để tạo ra bản sắc khu
phố/cộng đồng, cảnh quan mong muốn và môi trường bộ hành thân thiện và an toàn.

•

Điều hợp và kết hợp hoạch định sử dụng đất trong các mục đích sử dụng đất (ví dụ: nhà ở,
dân sinh/trường học/thương mại, v.v) để giải quyết các vấn đề lối vào, đậu xe, kết nối bộ
hành, và các vấn đề khác.

•

Duy trì các bất động sản ở tình trạng tốt.

•

Đảm bảo phát triển mới trên các bất động sản lớn có chuyển tiếp về chiều cao và mật độ
tăng dần từ phát triển mật độ thấp hơn hiện có gần đó.

•

Cung cấp đủ chỗ đậu xe cho tất cả cư dân và khách của họ trong phát triển nhà ở mới.

•

Khuyến khích tân trang, cải tạo, và phục hồi sức sống của các bất động sản thương mại và
dân cư.

•

Tạo ra những nơi an toàn, được chiếu sáng tốt.

•

Làm đẹp cho cộng đồng (tức là cải thiện mỹ quan chung) Evergreen bằng cách trồng cây,
ngầm hóa các công trình tiện ích, và các phương thức khác.

•

Sử dụng mô phỏng ảnh và các kỹ thuật ba chiều khác để mô phỏng phát triển mới và tác
động tiềm ẩn của nó đến các khu phố (ví dụ như tăng về chiều cao) và hệ thống giao thông
vận tải.
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Kết Quả Chính Số 3: Hạ tầng cơ sở và dịch vụ nên hỗ trợ mức phát triển nhà ở
và thương mại/bán lẻ/văn phòng hoạch định.
Trường Học
• Đảm bảo các trường học Evergreen có đủ chỗ mà không phải hi sinh môi trường giáo dục
chất lượng.
•

Bồi dưỡng các trường học sở tại.

•

Áp dụng điều hòa giao thông, đặc biệt là ở nơi gần trường học.

Đi Ô Tô
• Nhận cam kết tài trợ để xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông vận tải lớn, bao gồm các cải
thiện Quốc Lộ 101.
•

Tạo ra chính sách giao thông để duy trì lưu lượng giao thông phương tiện trên đường phố
Evergreen mà không phải thỏa hiệp về tiêu chuẩn sống và các phương thức đi lại khác (ví
dụ: xe đạp, người đi bộ, và hệ thống chuyên chở).

•

Cố gắng giảm thiểu các chuyến đi bằng ô tô bằng cách đặt việc làm, gia cư, thương
nghiệp, và dịch vụ ở gần nhau.

•

Thúc đẩy “đảo chiều đi làm hàng ngày”.

•

Cân nhắc một hệ thống đường phố dạng lưới cho các địa điểm phát triển lớn, kết nối với
mạng lưới đường phố xung quanh.

•

Cân nhắc bùng binh thay cho tín hiệu giao thông.

Xe Buýt và Dịch Vụ Chuyên Chở Hỏa Xa
• Xác định cơ chế tài trợ để xây dựng hỏa xa nhẹ.
•

Khuyến khích dịch vụ chuyên chở nhanh, thuận tiện, thường xuyên, đáng tin cậy, thoải
mái, và an toàn (bao gồm vị trí các bến/trạm).

•

Sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng hiện có trong phạm vi nhiều nhất có thể.

Đi Xe Đạp và Người Đi Bộ
• Tạo ra một mạng lưới đường kết nối an toàn, được chiếu sáng tốt và dễ bảo vệ cho người
đi bộ và xe đạp trên các khu dân cư, dọc các lạch, và đến các điểm đến chính (bao gồm
các ga chuyên chở) tại Evergreen.
•

Đảm bảo vỉa hè đủ rộng, đủ cây cối trên đường phố, đủ chiếu sáng, và các đặc trưng khác
để tạo điều kiện đi bộ thuận tiện.

•

Giảm thiểu khoảng cách đi bộ đến dịch vụ và giao thông vận tải công cộng (mục tiêu: 5 đến
10 phút).

Công Viên, Đường Đi, và Khu Đất Trống
• Hình thành công viên, đường đi, vườn cộng đồng, và các khu đất trống khác cung cấp giải
trí và các khu vực xanh để hỗ trợ cư dân và nhân viên hiện tại và trong tương lai.
•

Bảo tồn khu đất trống hiện tại trong phạm vi có thể.

Thư Viện và các Cơ Sở Công Cộng Khác
• Cung cấp thư viện, trung tâm cộng đồng/thanh thiếu niên/cao niên, và các dịch vụ khác để
hỗ trợ dân số hiện có và dự kiến.
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Kết Quả Chính Số 4: Nâng cao chất lượng sống tổng thể của Evergreen bằng
cách bồi dưỡng các khu vực thương mại/thương nghiệp, sử dụng hỗn hợp, và
dân cư sôi động được kết nối bằng các phương tiện giao thông vận tải đa dạng
và tiện nghi cộng đồng.
•

Thêm nhà hàng, bưu điện, cơ sở chăm sóc sức khỏe (ví dụ: phòng cấp cứu), và các dịch
vụ khu phố/thương mại khác cho Evergreen, phía Đông Quốc Lộ 101.

•

Thêm các hoạt động giải trí, bao gồm nơi biểu diễn, ở các địa điểm thích hợp.

•

Duy trì, mở rộng, và tạo ra Chợ Nông Sản.

•

Đưa phát triển sử dụng hỗn hợp, bao gồm dân cư/bán lẻ hoặc dân cư/văn phòng/bán lẻ
vào cùng một tòa nhà.

•

Tạo cơ hội cho các tổ chức bất vụ lợi và tổ chức tại cộng đồng di chuyển đến Evergreen.

•

Tạo cơ hội cho người dân gặp gỡ và giao lưu ở nơi công cộng, cơ sở thương nghiệp, khu
vực giải trí, v.v

•

Thúc đẩy sự hưởng thụ của người dân và mỹ quan khu vực.

Kết Quả Chính Số 5: Tạo cơ hội gia cư cho nhiều loại hộ gia đình và mức thu
nhập đa dạng.
•

Tạo cơ hội phát triển cho gia cư giá phải chăng và thu nhập hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu
gia cư của mọi giai đoạn cuộc sống (độc thân, kết hôn, gia đình, “người đơn côi,” và người
cao niên).

•

Tạo cơ hội cho nhiều loại gia cư khác nhau (một gia đình, chung cư, căn hộ, sống/làm
việc, v.v).

•

Hòa trộn các loại gia cư trong một địa điểm phát triển.

•

Tạo cơ hội cho cả người mua nhà và người thuê nhà.

Kết Quả Chính Số 6: Áp dụng các khái niệm Phát Triển Định Hướng Chuyên Chở
gần các trạm chuyên chở trong tương lai.
•

Tối đa hóa sự đồng vận của đầu tư chuyên chở hoạch định bằng cách thêm phát triển dân
cư mật độ cao, sử dụng hỗn hợp (tức là dân cư/công nghệ/thương mại/bán lẻ), và phát
triển tạo việc làm hướng tới người đi bộ và người sử dụng hệ thống chuyên chở.

•

Cân bằng các mục đích sử dụng hỗn hợp, bao gồm địa hạt bán lẻ tầng trệt hướng tới trạm
chuyên chở và người dân sử dụng.

•

Thiết kế các tòa nhà mà cư dân, nhân viên, người mua sắm, và những người khác thấy
thuận tiện và thu hút.

•

Đặt các tòa nhà gần đường phố, phù hợp với Kết Quả Chính Số 2, mục 6 cho các khu vực
phi chuyên chở.

•

Đặt hướng các tòa nhà và lối vào các tòa nhà ra phố.
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PHỤ LỤC B
NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN QUA LỰC LƯỢNG ĐẶC
NHIỆM CHIẾN LƯỢC TẦM NHÌN EVERGREEN-EAST HILLS
Giới thiệu- Các Hướng Dẫn Thiết Kế này được phát triển ban đầu qua tiến trình lực lượng
đặc nhiệm Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS). Các sửa đổi duy nhất về
công việc ban đầu là căn chỉnh Hướng Dẫn với cập nhật Chính Sách Phát Triển EvergreenEast Hills (EEHDP) này để đảm bảo nhất quán nội bộ. Ngoài ra, một số sửa đổi được thực
hiện để phản ánh các hành động Chính Sách Hội Đồng đã diễn ra từ năm 2006 khi Lực
Lượng Đặc Nhiệm hoàn thành công việc.
Nguyên Tắc Chỉ Đạo Hướng Dẫn Thiết Kế được đưa vào để ghi nhớ các mục tiêu và ưu tiên
của cộng đồng được ghi nhận qua tiến trình Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills. Chủ
sở hữu bất động sản và nhà phát triển được khuyến khích áp dụng các ý tưởng này vào đề
nghị của họ; tuy nhiên, Nguyên Tắc Chỉ Đạo và Hướng Dẫn EEHVS sẽ không được Thành
Phố sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp của phát triển đề xuất với Cập Nhật Chính Sách
Phát Triển Evergreen-East Hills.

Kết Quả Chính – Nguyên Tắc Chỉ Đạo
Kết Quả Chính và Nguyên Tắc Chỉ Đạo của Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen+East Hills là
khuôn khổ mà từ đó các hướng dẫn thiết kế sau đây được phát triển. Mỗi Kết Quả Chính nên
được cân nhắc cùng nhau để cung cấp định hướng cho phát triển mới trong khu vực
Evergreen+East Hills.
1. Phần phát triển mới phải tuân theo các nguyên tắc “bền vững” về sự bình đẳng, môi
trường và phát triển kinh tế.
2. Tất cả các phần phát triển mới phải có chất lượng cao và có tính mỹ quan.
3. Hạ tầng cơ sở và dịch vụ nên hỗ trợ mức phát triển nhà ở và thương mại/bán lẻ/văn
phòng hoạch định.
4. Nâng cao chất lượng sống tổng thể của Evergreen bằng cách bồi dưỡng các khu vực
thương mại/thương nghiệp, sử dụng hỗn hợp, và dân cư sôi động được kết nối bằng
các phương tiện giao thông vận tải đa dạng và tiện nghi cộng đồng.
5. Tạo cơ hội gia cư cho nhiều loại hộ gia đình và mức thu nhập.
6. Áp dụng các khái niệm Phát Triển Định Hướng Chuyên Chở gần các trạm chuyên chở
trong tương lai.
Mỗi Kết Quả Chính có một bộ Nguyên Tắc Chỉ Đạo liên quan được tổ chức theo đầu đề của
chủ đề. Một phần các nguyên tắc này có thể có tác động trực tiếp lên địa điểm và các yếu tố
thiết kế kiến trúc có thể được triển khai trong tiến trình xem xét từng đề nghị phát triển.
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Hướng Dẫn Thiết Kế
Hướng Dẫn Thiết Kế củng cố tầm nhìn cộng đồng được xác định trong Nguyên Tắc Chỉ Đạo
và các Kết Quả Chính. Danh sách hướng dẫn sau đây được tổ chức theo Kết Quả và Nguyên
Tắc mà chúng dự kiến triển khai. Danh sách Hướng Dẫn Thiết Kế sau đây dự kiến được sử
dụng làm công cụ để xem xét tất cả các đề nghị phát triển mới trong khu vực Chính Sách Phát
Triển Evergreen-East Hills nhằm bổ trợ cho các Hướng Dẫn Thiết Kế và Chính Sách khác mà
Thành Phố sử dụng để xem xét các dự án phát triển mới.

Kết Quả Chính Số 1

Kết Quả Chính Số 1 bao gồm nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Môi trường: Bảo vệ môi trường thông qua bảo tồn năng lượng và nước, nguồn năng
lượng thay thế (ví dụ như năng lượng mặt trời), “công trình xanh,” và các cách tiếp
cận bền vững khác.

Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của Thành
Phố, nhằm triển khai nguyên tắc này:
a. Tất cả các phát triển mới nên tránh ủi đất đáng kể tại địa điểm hoặc làm rối loạn các
đặc trưng tự nhiên khác. Các dự án nên sử dụng vùng phân hóa hoặc các biện
pháp khác để giảm thiểu tác động của chúng lên môi trường
b. Tất cả các phát triển dân cư một gia đình và nhiều gia đình nên kết hợp các lô đất
chia nhỏ Quy Hoạch Thiết Kế Mặt Trời Thụ Động và bố cục đường phố để tối ưu
hóa tiếp cận mặt trời cho tất cả các ngôi nhà
c. Phát triển mới phải triển khai tất cả các Chính Sách và/hoặc sắc lệnh công trình
Xanh trên toàn thành phố

Kết Quả Chính Số 2

Kết Quả Chính Số 2 bao gồm các nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Đảm bảo phát triển mới được thiết kế với chi tiết kiến trúc cao, thiết kế đô thị sáng
tạo, và vật liệu chất lượng cao.
• Đa dạng hóa phong cách kiến trúc.
• Giảm thiểu cản trở tầm nhìn.
• Đảm bảo phát triển mới tương thích (về thiết kế, mật độ, hình khối, v.v) với các bất
động sản bên cạnh và hòa hợp tốt với các khu nhà và quang cảnh xung quanh hiện có.
• Đảm bảo kích thước của nhà một gia đình tương xứng với quy mô lô đất và phát
triển gia cư gần đó.
• Đặt (tức là để lùi lại) các tòa nhà ở khoảng cách thích hợp từ vỉa hè để tạo ra bản
sắc khu phố/cộng đồng, cảnh quan mong muốn và môi trường bộ hành thân thiện
và an toàn.
• Điều hợp và kết hợp hoạch định sử dụng đất trong các mục đích sử dụng đất (ví dụ:
nhà ở, dân sinh/trường học/thương mại, v.v) để giải quyết các vấn đề lối vào, đậu
xe, kết nối bộ hành, và các vấn đề khác.
• Duy trì các bất động sản ở tình trạng tốt.

38

I-38

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN

• Đảm bảo phát triển mới trên các bất động sản lớn có chuyển tiếp về chiều cao và
mật độ tăng dần từ phát triển mật độ thấp hơn hiện có gần đó.
• Cung cấp đủ chỗ đậu xe cho tất cả cư dân và khách của họ trong phát triển nhà ở mới.
• Khuyến khích tân trang, cải tạo, và phục hồi sức sống của các bất động sản thương
mại và dân cư.
• Tạo ra những nơi an toàn, được chiếu sáng tốt.
• Làm đẹp cho cộng đồng (tức là cải thiện mỹ quan chung) Evergreen bằng cách
trồng cây, ngầm hóa các công trình tiện ích, và các phương thức khác.
• Sử dụng mô phỏng ảnh và các kỹ thuật ba chiều khác để mô phỏng phát triển mới
và tác động tiềm ẩn của nó đến các khu phố (ví dụ như tăng về chiều cao) và hệ
thống giao thông vận tải.
Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của Thành
Phố, nhằm triển khai các nguyên tắc này:
a. Tất cả các phát triển mới nên được thiết kế với chi tiết kiến trúc cao, thiết kế đô thị
sáng tạo, và vật liệu chất lượng cao.
b. Với nhà một gia đình tách rời mới, có thể sử dụng cùng sơ đồ phòng đơn vị cho không
quá 20% các đơn vị nhà trên bất kỳ khối phố nào (hoặc là, trong phát triển dân cư một
gia đình mới, không quá 3 đơn vị nhà mỗi khối phố được có cùng sơ đồ phòng).
c. Với nhà một gia đình liền kề, bố cục mặt tiền nên đa dạng với việc sử dụng hiên,
cửa sổ chìa, cửa sổ lồi, tháp nhỏ và bố cục mái đa dạng sao cho không quá hai đơn
vị có cùng bố cục trên bất kỳ đường phố nào. Nếu hai đơn vị có cùng bố cục thì
không nên ở cạnh nhau.
d. Với phát triển nhiều gia đình có nhiều tòa nhà, nên sử dụng chiều cao và hình khối
khác nhau để phân biệt các tòa nhà về thị giác. Trong khi các tòa nhà nên có kiến
trúc liền mạch, nên sử dụng các yếu tố kiến trúc độc đáo trên mỗi tòa nhà để đem lại
đặc tính thị giác rõ nét.
e. Với bất kỳ phát triển nào có độ dốc đáng kể, nên cân nhắc bảo tồn tầm nhìn cho phát
triển bên cạnh hiện có hoặc các mục đích sử dụng thiết lập trong thiết kế địa điểm. Các
tòa nhà mới nên được bố trí để bảo tồn các tầm nhìn này trong phạm vi có thể.
f. Tỷ Lệ Diện Tích Sàn (FAR) cho các đơn vị dân cư một gia đình không được quá 65%.
g. Chiều cao tối đa cho công trình mới bên cạnh địa điểm sử dụng một gia đình hiện có
là 2½ tầng và 35 foot trong vòng 70 foot từ đường bất động sản chung.
h. Khoảng lùi phía sau tổng cộng tối thiểu 25 foot cho tầng 2 và khoảng lùi phía sau tối
thiểu 20 foot cho tầng 1 và 2 nên áp dụng cho tất cả các phát triển dân cư mới bên
cạnh địa điểm sử dụng một gia đình hoặc nhiều gia đình hiện có.
i. Nên đưa bản vẽ rõ ràng vào thiết kế địa địa điểm khi phát triển dân cư trực tiếp giáp
giới với một công viên công cộng (tức là đường rào thấp, vỉa hè, v.v).
j. Kích cỡ lô đất dân cư mới và công trình kiến trúc dân cư mới nên ở trong khoảng
25% kích cỡ trung bình của lô đất dân cư và công trình kiến trúc trên bất động sản
ngay bên cạnh (giáp giới).
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k. Với các đơn vị một gia đình liền kề hoặc tách rời, cung cấp hai chỗ đậu xe có mái
che và một chỗ đậu xe ngoài lô đất (cho khách) mỗi đơn vị. Các đơn vị không có
thềm đế đường vào gara dài ít nhất 23 foot phải được cung cấp 1.3 chỗ đậu xe cho
khách mỗi đơn vị. Chỗ đậu xe cho khách nên nằm trong vòng 150 foot của đơn vị
nó hỗ trợ.
I. Đậu xe ngoài địa điểm có thể trên nơi đậu xe song song trên phố trước các đơn vị
mới hoặc bãi đậu xe với chỗ đậu xe vuông góc cạnh các đường phố mới.
m. Các khu vực bãi đậu xe mặt đất nên được giảm thiểu bằng cách tận dụng cơ hội sử
dụng chung với các mục đích sử dụng dân cư, thương mại và công cộng.
n. Trong phát triển mới kết hợp cơ sở công cộng (ví dụ như trường học, thư viện), nên
cung cấp một phương thức tiếp cận trực tiếp cho người đi vào các cơ sở này từ các
khu vực dân cư và thương mại bên cạnh.
o. Khi phát triển trên một địa điểm đã có các công trình kiến trúc thì chúng nên được
kết hợp vào phát triển mới trong phạm vi khả thi.
p. Với phát triển dân cư một gia đình mới, sơ đồ sàn, có thể cho phép làm việc ở nhà,
được khuyến khích để giảm giao thông đi làm hàng ngày bằng phương tiện.

Kết Quả Chính Số 3

Kết Quả Chính Số 3 bao gồm các nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Đi Ô Tô: Cân nhắc một hệ thống đường phố dạng lưới cho các địa điểm phát triển
lớn, kết nối với mạng lưới đường phố xung quanh.
• Đi Ô Tô: Cân nhắc bùng binh thay cho tín hiệu giao thông.
• Xe Buýt và Dịch Vụ Chuyên Chở Hỏa Xa: Sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng
hiện có trong phạm vi nhiều nhất có thể.
• Đi Xe Đạp và Đi Bộ: Đảm bảo vỉa hè đủ rộng, đủ cây cối trên đường phố, đủ chiếu
sáng, và các đặc trưng khác để tạo điều kiện đi bộ thuận tiện.
• Công Viên, Đường Đi và Khu Đất Trống: Hình thành công viên, đường đi, vườn
cộng đồng, và các khu đất trống khác cung cấp giải trí và các khu vực xanh để hỗ
trợ cư dân và nhân viên hiện tại và trong tương lai.
• Công Viên, Đường Đi và Khu Đất Trống: Bảo tồn khu đất trống hiện tại trong phạm
vi có thể.
Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của Thành
Phố, nhằm triển khai các nguyên tắc này:
a. Trong tất cả các tiểu phần mới, chỉ nên sử dụng đường cụt khi các cấu trúc đường
phố khác không khả thi.
b. Đường phố mới nên được kết nối với đường phố hiện có bất cứ khi nào tiêu chuẩn
thiết kế đường phố, bao gồm cân nhắc an toàn, cho phép kết nối như vậy.
c. Các tiểu phần mới nên kết hợp hệ thống đường phố dạng lưới cho phép nhiều lựa
chọn tuyến đường để di chuyển trong tiểu phần và nhiều điểm kết nối đến các
đường phố xung quanh trong phạm vi khả thi.
d. Kết nối đường phố mới nên đưa bùng binh vào sử dụng khi có thể.
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e. Tất cả các phát triển mới nên tính đến bất kỳ cơ sở chuyên chở nào bên cạnh thông
qua thiết kế địa điểm và các yếu tố kiến trúc, bao gồm vị trí tòa nhà tại địa điểm gần
cơ sở chuyên chở, cung cấp lối đi cho người đi bộ và đặt các lối vào tòa nhà để hỗ
trợ sử dụng dịch vụ chuyên chở.
f. Tòa nhà dân cư nhiều gia đình gần cơ sở chuyên chở nên có nhiều lối vào (tức là
cổng đơn vị riêng lẻ hoặc nhóm đơn vị).
g. Tất cả các phát triển mới nên lắp đặt vỉa hè mới, cây cối trên phố, chiếu sáng hướng
tới người đi bộ và các đặc trưng khác nên theo tiêu chuẩn Thành Phố hoặc cao hơn.
h. Phát triển thương mại mới nên có quảng trường đất trống (ví dụ như khu vực ăn
ngoài trời cho nhà hàng và khu vực đất trống có cảnh quan cho khách hàng).
i. Phát triển dân cư mới nên kết hợp các khu vực đất trống tư nhân được hoạch định
cho sử dụng chủ động (ví dụ như sân chơi nhỏ, bóng rổ nửa sân, khu vực
BBQ/picnic).
j. Các khu đất trống trong khu vực phát triển mới nên được liên kết với các đặc trưng
đất trống hiện có.

Kết Quả Chính Số 4

Kết Quả Chính Số 4 bao gồm các nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Bán Lẻ: Đưa phát triển sử dụng hỗn hợp, bao gồm dân cư/bán lẻ hoặc dân cư/văn
phòng/bán lẻ vào cùng một tòa nhà.
• Bán Lẻ: Tạo cơ hội cho người dân gặp gỡ và giao lưu ở nơi công cộng, cơ sở
thương nghiệp, khu vực giải trí, v.v.
• Bán Lẻ: Thúc đẩy sự hưởng thụ của người dân và mỹ quan khu vực.
Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của Thành
Phố, nhằm triển khai các nguyên tắc này:
a. Phát triển mới trên khu Arcadia nên bao gồm tối thiểu 100,000 foot vuông sử dụng cho
bán lẻ hoặc các mục đích sử dụng thương mại khác.
b. Phát triển mới trên khu Trường Đại Học Cộng Đồng Evergreen nên bao gồm tối thiểu
60,000 foot vuông sử dụng cho bán lẻ hoặc các mục đích sử dụng thương mại khác.
c. Tối thiểu 50% phát triển thương mại trên Khu Vực Cơ Hội Arcadia và Trường Đại Học
Cộng Đồng Evergreen nên được đưa vào phát triển sử dụng hỗn hợp dưới dạng hỗn
hợp dân cư/bán lẻ hoặc dân cư/văn phòng/bán lẻ.
d. Các dự án Sử Dụng Hỗn Hợp nên được ưu tiên phát triển tại các địa điểm thích hợp.
(ví dụ: phát triển sử dụng hỗn hợp rất được khuyến khích cho bất kỳ địa điểm phát triển
nào mà Kế Hoạch Tổng Thể hỗ trợ sử dụng hỗn hợp). Xem Phụ Lục C để biết hướng
dẫn cụ thể cho phát triển sử dụng hỗn hợp.
e. Nên có quảng trường ngoài trời, bao gồm khu vực cảnh quan và chỗ ngồi, ở gần phát
triển bán lẻ mới.

41

I-40

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN

Kết Quả Chính Số 5
Kết Quả Chính Số 5 bao gồm các nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Tạo cơ hội phát triển cho gia cư giá phải chăng và thu nhập hỗn hợp để đáp ứng
nhu cầu gia cư của mọi giai đoạn cuộc sống (độc thân, kết hôn, gia đình, “người
đơn côi,” và người cao niên).
• Tạo cơ hội cho nhiều loại gia cư khác nhau (một gia đình, chung cư, căn hộ,
sống/làm việc, v.v).
• Hòa trộn các loại gia cư trong một địa điểm phát triển.
• Tạo cơ hội cho cả người mua nhà và người thuê nhà.
Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của
Thành Phố, nhằm triển khai các nguyên tắc này:
a. Bất kỳ dự án phát triển quy mô trung bình hoặc lớn nào (ví dụ: nhiều hơn 10 đơn vị)
nên có tối thiểu hai loại đơn vị khác nhau (ví dụ: tách rời, liền kề, cho thuê, sở hữu,
v.v).
Kết Quả Chính Số 6

Kết Quả Chính Số 6 bao gồm các nguyên tắc sau đây liên quan đến dự án phát triển:
• Tối đa hóa sự đồng vận của đầu tư chuyên chở hoạch định bằng cách thêm phát
triển dân cư mật độ cao, sử dụng hỗn hợp (tức là dân cư/công nghệ/thương
mại/bán lẻ), và phát triển tạo việc làm hướng tới người đi bộ và người sử dụng hệ
thống chuyên chở.
• Cân bằng các mục đích sử dụng hỗn hợp, bao gồm địa hạt bán lẻ tầng trệt hướng
tới trạm chuyên chở và người dân sử dụng.
• Đặt các tòa nhà gần đường phố, phù hợp với Kết Quả Chính Số 2, mục 6 cho các
khu vực phi chuyên chở.
• Đặt hướng các tòa nhà và lối vào các tòa nhà ra phố.
• Thiết kế các tòa nhà mà cư dân, nhân viên, người mua sắm, và những người khác
thấy thuận tiện và thu hút.

Các Biện Pháp Thiết Kế sau đây, cùng với các chính sách và hướng dẫn khác của Thành
Phố, nhằm triển khai các nguyên tắc này:
a. Kết hợp các cải thiện có lợi cho thể chất, chẳng hạn như cải thiện vỉa hè, cảnh quan
và nơi để xe đạp làm động lực cho phương thức đi lại bộ hành hoặc xe đạp.
b. Cung cấp nơi để và cất giữ xe đạp có vị trí an ninh và thuận tiện cho nhân viên và
khách thăm;
c. Cung cấp kết nối xe đạp và bộ hành từ địa điểm đến hệ thống đường xe đạp/đường
đi cho người đi bộ của khu vực.
d. Xây dựng các tiện nghi chuyên chở như đường tránh xe buýt/chỗ lên xe buýt, băng
ghế, nhà chờ, v.v.
e. Cung cấp lối vào trực tiếp, an toàn, hấp dẫn cho người đi bộ từ các khu sử dụng đất
của dự án đến bến chuyên chở và phát triển lân cận.
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f. Cung cấp làn đường cho xe đạp, vỉa hè và/hoặc lối đi, kết nối nhà ở của dự án đến
trường học, công viên lân cận, bến chuyên chở gần nhất và khu vực thương mại gần đó.
g. Cung cấp cơ sở để và cất giữ xe đạp có vị trí an ninh và thuận tiện tại công viên và
các cơ sở khác.
h. Cung cấp cửa hàng và dịch vụ phục vụ khu phố trong hoặc bên cạnh dự án dân cư.
i. Cung cấp một trung tâm làm việc từ xa vệ tinh trong hoặc gần phát triển.
j. Kết hợp các dịch vụ thương mại tại địa điểm hoặc ở gần (ví dụ: giữ trẻ, giặt khô,
trung tâm thể dục, dịch vụ tài chính, cửa hàng tạp hóa và/hoặc nhà hàng).
k. Với khu Arcadia và Trường Đại Học Cộng Đồng Evergreen, nên có lối vào tòa nhà
và khu đất trống được thiết kế thu hút (quảng trường hoặc cảnh quan) bên cạnh
hoặc gần bất kỳ cơ sở chuyên chở hiện có hoặc hoạch định nào.
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PHỤ LỤC C
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CHO PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG HỖN HỢP
Các hướng dẫn sau đây nhằm tạo ra các không gian dễ sử dụng cho thương nghiệp tại tầng
trệt của phát triển sử dụng hỗn hợp.
Chiều Cao - Quy định chiều cao khi hoàn thiện trên toàn diện tích tầng trệt là 18 foot, bao gồm
khoảng cách an toàn 18 foot từ hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC), vòi
phun, đèn, và trần nhà.
Bố Cục - Quy định chiều sâu không gian tiếp giáp tối thiểu 60 foot cho khu vực trưng bày/bán
hàng cũng như hoạt động “hậu sảnh”, cất chứa, phòng máy, nhà vệ sinh, hoặc các khu vực hỗ
trợ khác. Tất cả các không gian bán lẻ nên có đường vào từ bên ngoài tòa nhà. Tránh không
gian bán lẻ dài, hẹp. Chiều rộng không gian nên được ấn định với số gia 20 foot (tức là
20 foot, 40 foot, 60 foot, v.v).
Cấu Trúc Sàn - Trừ khi có chỗ đậu xe ở tầng hầm, tầng trệt nên để ở tình trạng chưa hoàn
thiện, không có tấm bê tông, để dành chỗ cho tiện ích và cho phép linh hoạt trong quy hoạch
cho thuê. Giảm chu vi vành đai tòa nhà, như quy định, để cho phép cửa vào thuận tiện.
Tiện Ích - Cung cấp tiện ích cho không gian bán lẻ sao cho không nhìn thấy được từ đường
phố và cho phép linh hoạt trong sử dụng không gian bán lẻ.
Cơ khí: Quy định năng lực cho trục thông hơi chống cháy lên mái cho bếp nhà hàng bếp;
Điện: Quy định vị trí trong nhà cho máy biến thế;
Đồng Hồ: Để các đồng hồ đo ở một vị trí duy nhất
Dịch Vụ/Rác - Cung cấp không gian dịch vụ nội bộ cho bốc dỡ/giao hàng được rào quanh, có
đường vào từ đường phụ nếu có thể, và có quy mô thích hợp cho sử dụng thông thường.
Giảm thiểu mặt tiền đường phố cho đường vào dịch vụ/bốc dỡ hàng, và giảm thiểu tầm nhìn
từ các vị trí thuận lợi công cộng. Không gian dịch vụ nên khuất tầm nhìn, sao cho rác không
bốc mùi ra ngoài, và cho phép bảo trì dễ dàng.
Chiếu Sáng - Cung cấp chiếu sáng bên ngoài trên đường phố cho vỉa hè và/hoặc bất kỳ
khoảng sân ngoài trời nào.
Biển Hiệu - Cung cấp biển hiệu có thể nhìn thấy từ ngoài phố, chẳng hạn như biển hiệu hình
phiến, biển hiệu cửa sổ, và mái hiên.
Mặt Tiền - Cung cấp cửa sổ tận dụng tối đa khả năng dễ thấy và trong suốt cho các mục đích
sử dụng tầng trệt chủ động. Khoảng lùi và hốc tường nên ở mức tối thiểu. Nên giảm thiểu số
lượng và hình khối cột dọc mặt tiền. Có khoảng trống thị giác khi mặt tiền dài.
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Vỉa Hè - Quy định một vùng trống với vỉa hè rộng 15 foot để dành chỗ cho khoảng sân ngoài
trời và chỗ ngồi ăn trên vỉa hè ở các vị trí thích hợp. Chiều rộng vỉa hè này không nên được
che bằng cửa vòm cuốn vì khoảng lùi có mái che làm giảm khả năng sinh lời của không gian
bán lẻ tầng trệt.
Đậu Xe - Đặt các gara đậu xe phía sau mặt phố để giảm thiểu tác động của chúng đến môi
trường đường phố của người đi bộ. Đặt các chỗ đậu xe bên trong tòa nhà hoặc đặt hướng tất
cả các cơ sở đậu xe ra xa đường phố công cộng và hành lang bộ hành.
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PHỤ LỤC D
TIÊU CHÍ BẢO TỒN LỊCH SỬ
Giới thiệu - Bất kỳ dự án nào có một tài nguyên được liệt kê trong hoặc hợp lệ để liệt kê trong
danh sách Danh Mục Tài Nguyên Lịch Sử với xếp hạng về độ quan trọng là Kiến Trúc Giá Trị
hoặc cao hơn, phải đáp ứng mọi tiêu chí bên dưới để được cân nhắc phát triển hơn 35 đơn vị:
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 1: Tài nguyên phải ở mức tối thiểu được liệt kê hoặc hợp lệ để
liệt kê là kiến trúc giá trị trong Danh Mục Tài Nguyên Lịch Sử của Thành Phố. Tài nguyên này
phải được bảo tồn tại địa điểm, và được phục hồi bởi một Kiến Trúc Sư Bảo Tồn đủ tiêu
chuẩn tuân theo Tiêu Chuẩn của Bộ Trưởng Nội Vụ.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 2: Việc phục hồi tài nguyên bởi Kiến Trúc Sư Bảo Tồn đủ tiêu
chuẩn theo Tiêu Chuẩn của Bộ Trưởng Nội Vụ phải được hoàn thành và trình một kế hoạch
bảo trì trước khi ban hành bất kỳ giấy phép sử dụng nhà nào cho bất kỳ nhà mới nào trên bất
động sản.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 3: Tài nguyên này nên được sử dụng theo mục đích xây dựng
kiến trúc hoặc tái sử dụng theo cách thích nghi khác cho phép phục hồi tài nguyên theo Tiêu
Chuẩn của Bộ Trưởng Nội Vụ, bao gồm tương thích với bối cảnh và môi trường xung quanh
của tài nguyên vốn đang được bảo vệ để chuyển tải tầm quan trọng của tài nguyên.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 4: Bối cảnh và cảnh quan văn hóa, bao gồm cảnh quan, kiến
trúc phụ trợ, hoặc các đặc trưng môi trường đóng góp vào tầm quan trọng của tài nguyên, nên
được đánh giá bởi một chuyên gia đủ tiêu chuẩn và bảo tồn tại địa điểm.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 5: Bất kỳ phát triển mới đề xuất nào bên cạnh tài nguyên nên
được hạ chiều cao để cho phép tách rời thích đáng khỏi tài nguyên. Hình khối phát triển đề
xuất phải cung cấp một giao diện tương thích với tài nguyên.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 6: Các điểm độ cao nổi bật nhất chuyển tải tầm quan trọng của
tài nguyên nên dễ thấy từ dải đất lề đường công cộng, và không có kiến trúc hoặc đặc trưng
nào chặn tầm mắt khiến người dân không nhìn thấy được tài nguyên.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 7: Bảo trì tài nguyên, theo Tiêu Chuẩn của Bộ Trưởng Nội Vụ,
là nghĩa vụ của chủ sở hữu bất động sản tương lai của tài nguyên. Các quy định này phải
được tiết lộ cho chủ sở hữu bất động sản tương lai trước khi mua bất động sản.
Tiêu Chí Bảo Tồn Lịch Sử Số 8: Bất kỳ bất động sản nào đủ tiêu chuẩn làm Ứng Viên Địa
Danh Thành Phố nên được đề cử xin chỉ định trước khi hoặc ngay sau khi phê chuẩn giấy
phép phát triển.
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PHỤ LỤC E
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHU CẦU GIAO THÔNG VẬN TẢI (TDM)
Các Biện Pháp Quản Lý Nhu Cầu Giao Thông Vận Tải (TDM) là các hành động thiết kế mẫu
thúc đẩy sử dụng dịch vụ chuyên chở và hoạt động bộ hành. Các biện pháp này hoặc hành
động tương tự nên được đưa vào tất cả các phát triển mới trong khu vực Chính Sách Phát
Triển Evergreen-East Hills, phù hợp với các Kết Quả Chính trong Nguyên Tắc Chỉ Đạo:
Kết Quả Chính Số 3: Hạ tầng cơ sở và dịch vụ nên hỗ trợ mức phát triển nhà ở và
thương mại/bán lẻ/văn phòng hoạch định.
Kết Quả Chính Số 4: Nâng cao chất lượng sống tổng thể của Evergreen-East Hills bằng
cách bồi dưỡng các khu vực thương mại/thương nghiệp, sử dụng hỗn hợp, và dân cư sôi
động được kết nối bằng các phương tiện giao thông vận tải đa dạng và tiện nghi cộng đồng.
Các Biện Pháp Dân Cư:
Các Biện Pháp Thiết Kế Khu Dân Cư Mẫu:
 Xây dựng các tiện nghi chuyên chở như đường tránh xe buýt/chỗ lên xe buýt, băng
ghế, nhà chờ, v.v.
 Cung cấp lối vào trực tiếp, an toàn, hấp dẫn cho người đi bộ từ các khu sử dụng đất
của dự án đến bến chuyên chở và phát triển lân cận.
 Cung cấp làn đường cho xe đạp, vỉa hè và/hoặc lối đi, kết nối nhà ở của dự án đến trường
học, công viên lân cận, bến chuyên chở gần nhất và khu vực thương mại gần đó.
 Cung cấp cơ sở để và cất giữ xe đạp có vị trí an ninh và thuận tiện tại công viên và các
cơ sở khác.
 Cung cấp cửa hàng và dịch vụ phục vụ khu phố trong hoặc bên cạnh dự án dân cư.
 Cung cấp một trung tâm làm việc từ xa vệ tinh trong hoặc gần khu phát triển.
 Kết hợp các dịch vụ thương mại tại địa điểm hoặc ở gần (ví dụ: giữ trẻ, giặt khô, trung
tâm thể dục, dịch vụ tài chính, cửa hàng tạp hóa và/hoặc nhà hàng).
Các Biện Pháp Vận Hành Dân Cư Mẫu:
 Cung cấp các quầy thông tin chuyên chở;
 Cung cấp đường vào cho xe buýt đường ngắn đến các ga hỏa xa vùng (ví dụ: Caltrain,
ACE, BART);
 Cung cấp hoặc ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc trẻ em tại địa điểm hoặc gần đó;
 Cung cấp các chương trình khuyến khích sử dụng dịch vụ chuyên chở cho cư dân,
chẳng hạn như phân phát thẻ đi lại và/hoặc thẻ chuyên chở trợ cấp cho hệ thống
chuyên chở địa phương (ví dụ: cung cấp hệ thống VTA EcoPass hoặc thẻ chuyên chở
phổ rộng tương đương cho tất cả cư dân).
Các Biện Pháp Thương Mại/Công Nghệ:
Các Biện Pháp Thiết Kế Khu Thương Mại/Công Nghệ Mẫu:
 Kết hợp các cải thiện có lợi cho thể chất, chẳng hạn như cải thiện vỉa hè, cảnh quan và
nơi để xe đạp làm động lực cho phương thức đi lại bộ hành hoặc xe đạp.

47

I-47

DỰ LUẬT TIÊN KHỞI CẦN ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH TRỰC TIẾP ĐỂ CỬ TRI BỎ PHIẾU
BẢN TRÌNH BÀY NÀY ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN







Cung cấp nơi để và cất giữ xe đạp có vị trí an ninh và thuận tiện cho nhân viên và
khách thăm;
Cung cấp kết nối xe đạp và bộ hành từ địa điểm đến hệ thống đường xe đạp/đường đi
cho người đi bộ của khu vực.
Đặt các chỗ đậu xe chỉ định cho ô tô đi chung và xe thùng đi chung ở các vị trí tại địa
điểm thích hợp nhất;
Cung cấp nhà tắm và tủ khóa cho nhân viên đi bộ hoặc đi xe đạp đến cơ quan.
Kết hợp các dịch vụ thương mại tại địa điểm hoặc ở gần (ví dụ: giữ trẻ, giặt khô, trung
tâm thể dục, dịch vụ tài chính, cửa hàng tạp hóa và/hoặc nhà hàng).

Các Biện Pháp Vận Hành Thương Mại/Công Nghệ Mẫu:
 Cung cấp phối trí viên TDM tại địa điểm;
 Cung cấp các quầy thông tin chuyên chở;
 Tạo điều kiện phương tiện giao thông vận tải có sẵn vào ban ngày và các chương trình
đi xe về nhà đảm bảo trong trường hợp khẩn cấp cho nhân viên đi làm hàng ngày bằng
phương tiện giao thông vận tải khác. (Dịch vụ này có thể được cung cấp bằng cách sử
dụng phương tiện công ty cho việc cá nhân trong ngày làm việc và/hoặc kết hợp với ký
hợp đồng sử dụng hoặc dịch vụ trả trước với taxi, xe buýt đường ngắn, hoặc các
phương tiện giao thông vận tải khác do tư nhân cung cấp.);
 Cung cấp xe thùng để đi chung;
 Triển khai chương trình đi chung ô tô/xe thùng (ví dụ: kết nối đi chung ô tô cho nhân
viên, trợ giúp thành lập nhóm đi chung xe thùng, cung cấp xe thùng để đi chung, hoặc
thuê ô tô ngắn hạn);
 Cung cấp đường vào cho xe buýt đường ngắn đến các ga hỏa xa vùng (ví dụ: Caltrain,
ACE, BART);
 Cung cấp hoặc ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc trẻ em tại địa điểm hoặc gần đó;
 Cung cấp các chương trình khuyến khích sử dụng dịch vụ chuyên chở cho nhân viên,
chẳng hạn như phân phát tại địa điểm thẻ đi lại và/hoặc thẻ chuyên chở trợ cấp cho hệ
thống chuyên chở địa phương (ví dụ: cung cấp hệ thống VTA EcoPass hoặc thẻ
chuyên chở phổ rộng tương đương cho tất cả các nhân viên tại địa điểm).
 Triển khai chương trình nhận tiền đậu xe cho nhân viên (các nhân viên không lái xe
nhận trợ cấp giao thông vận tải tương đương với giá trị đậu xe trợ cấp);
 Khuyến khích làm việc từ xa và lịch làm việc linh hoạt;
 Yêu cầu giao hàng tại địa điểm ngoài thời gian đi lại cao điểm.
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PHỤ LỤC F
MÔ TẢ HẠ TẦNG CƠ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Các cải thiện giảm nhẹ giao thông vận tải liên quan đến Chính Sách Phát Triển
Evergreen-East Hills (EEHDP)
1. Capitol Expressway và Quimby Road: Thêm các làn đường rẽ phải về hướng Bắc và về
hướng Đông duy nhất ở nút giao này.
2. Nieman Boulevard và Yerba Buena Road: Thêm một làn đường rẽ trái về hướng Tây thứ
hai ở nút giao này.
3. Tully Road và McLaughlin Avenue: Thêm một làn đường rẽ phải về hướng Bắc duy nhất ở
nút giao này.
4. White Road và Aborn Road: Thêm một làn đường trái về hướng Tây thứ hai ở nút giao này.
5. Quốc lộ 101 và Yerba Buena Road (phía Đông): Chuyển đổi làn đường thẳng về hướng
Tây thành làn đường rẽ phải/làn đường thẳng dùng chung ở nút giao này.
6. Đường White và Đường Quimby: Thêm một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng Bắc
vào giao lộ này.
7. Đường San Felipe và Đường Yerba Buena (Nam): Một làn rẽ sang trái thứ hai đi hướng
Đông và một làn đường rẽ sang trái thứ hai về hướng Nam sẽ được thêm vào giao lộ này.
Tín hiệu giao thông mới hoặc sửa đổi tín hiệu được hoạch định cho các nút giao tại:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruby Avenue/Norwood Avenue
Đường Dốc I-680 (N)/Jackson Avenue
Ruby Avenue/Tully Road/Murillo Avenue
Story Road/Clayton Road
Marten Avenue/Mt. Rushmore Drive
Marten Avenue/Flint Avenue
Quimby Road/Scottsdale Drive
Nieman Boulevard/Daniel Maloney Drive
Story Road/Lancelot Lane
Ocala Avenue/Hillmont Avenue
Ocala Avenue/Adrian Way
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PHỤ LỤC G
DANH SÁCH VÀ MÔ TẢ TIỆN NGHI CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH QUA CHIẾN LƯỢC TẦM
NHÌN EVERGREEN-EAST HILLS
Giới thiệu- Danh sách các tiện nghi cộng đồng mong muốn này được tạo ra qua tiến trình
Chiến Lược Tầm Nhìn Evergreen-East Hills (EEHVS) và được cập nhật lần cuối năm 2006.
Danh sách này được cung cấp làm cơ sở, ghi nhớ các ưu tiên của cộng đồng trong trường
hợp có cơ hội trong tương lai để thực hiện bất kỳ đầu tư nào trong số này. Một số cải thiện
trong số này không còn phù hợp nữa vì Chính Sách Phát Triển Evergreen-East Hills (EEHDP)
này không dự tính phát triển trên các khu vực cơ hội (Sân Golf Pleasant Hills, Trường Đại Học
Evergreen Valley, Arcadia, Berg, IDS, và Yerba Buena OPCO) theo cùng phương thức được
đề xuất với EEHVS. Một số tiện nghi cũng có trong Greenprint của Thành Phố San Jose có
thể được tài trợ một phần.

A

Sân Thể Thao Trẻ Cộng Đồng
Xây dựng ba sân bóng chày trẻ trên một khu vực khoảng 12 mẫu. Trong khi bố cục đề
xuất cho phép sử dụng hai sân bóng chày làm sân bóng đá trẻ, cơ sở này chủ yếu dự
định dành cho bóng chày trẻ. Dự án bao gồm chỗ đậu xe cho 55 ô tô và một tòa nhà vệ
sinh / nhượng khu / cất chứa. (ngày 25 tháng Tám, 2006)

BA

SÂN THỂ THAO VÀ CÁC CẢI THIỆN CÔNG VIÊN KHÁC TRÊN KHU BERG*
Xây dựng một cơ sở thể thao khoảng 5 mẫu bao gồm sân bóng chày cao niên và sân
bóng đá có đèn chiếu để sử dụng kết hợp với một khu trường trong tương lai. Dự án
bao gồm chỗ đậu xe cho 50 ô tô hoặc tại địa điểm hoặc trên chỗ đậu xe trên phố và một
tòa nhà vệ sinh/nhượng khu.

BB

CÔNG VIÊN KHU PHỐ MỚI - KHU CÔNG NGHỆ*
Trong dự án dân cư mới, nhà phát triển sẽ xây dựng và chuyển giao cho Thành Phố
một công viên khu phố 5 mẫu, phù hợp với Sắc Lệnh Hiến Đất Công Viên (PDO) của
Thành Phố. Công viên nay chưa được thiết kế, nhưng công viên khu phố thường có
các hạng mục như sân chơi, khu vực thảm cỏ trống, và bàn picnic với khu vực BBQ, lối
đi và cảnh quan.

C

Công Viên Trượt Ván Khu Vực Hồ Cunningham**
Xây dựng một công viên trượt ván trên khu vực 3 mẫu hiện để trống ở góc Đông Nam
của Công Viên Khu Vực Hồ Cunningham. Công viên trượt ván sẽ bao gồm khoảng
50,000 foot vuông diện tích trượt băng với cả các yếu tố lòng chảo và đường phố để
cho phép người trượt ván, người trượt patin một hàng, và người chơi xe máy sử dụng
chung. Cơ sở này sẽ có thêm chỗ đậu xe, một tòa nhà có nhà vệ sinh, nhượng khu, tủ
khóa, nhà tắm, và một cửa hàng chuyên nghiệp. Dự án này được tài trợ một phần cho
chi phí thiết kế và xây dựng. Tuy nhiên, cần thêm tài trợ để hoàn thành xây dựng tiện
nghi này, vốn sẽ có sẵn qua tiến trình EEHVS.
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D

Đường Mòn Upper Silver Creek
Xây dựng một đoạn khoảng 0.5 dặm của Đường Mòn Upper Silver Creek để hoàn thiện
khoảng gián đoạn giữa Yerba Buena Road và Hassler Parkway. Đất sẽ được chuyển
nhượng cho Thành Phố để thực hiện một yêu cầu PDO cho một dự án riêng biệt. Dự
án EEHVS tài trợ xây dựng đường mòn.

E

Kế Hoạch Tổng Thể Công Viên Fowler Creek Giai Đoạn II & III
Xây dựng một trung tâm cộng đồng 8,000 foot vuông và một khu phức hợp bơi lội 25 m
nhân 25 yard có phòng thay đồ và bãi đậu xe dành cho 60 ô tô.

F

Kết Nối Khu Đất Trống và Đường Mòn (Upper Silver Creek)
Xây dựng đường mòn dọc chân đồi trong quá trình phát triển đề xuất Khu Công Nghệ.
Đường mòn này sẽ kết nối với Hành Lang Đường Mòn Fowler Creek và Công Viên
Montgomery Hill.

G

Sân Trượt Băng Giải Trí (một dải băng)
Xây dựng một sân trượt băng trong nhà có một dải băng tại một địa điểm nằm trong
khu vực Evergreen-East Hills.

H

Mở Rộng Thư Viện Chi Nhánh Đông Nam
Mở rộng Thư Viện Chi Nhánh Đông Nam quy hoạch thêm 11,000 foot vuông. Thư viện
này hiện đang được quy hoạch và tài trợ cho 12,000 foot vuông theo Dự Luật Công
Khố Phiếu Thư Viện Chi Nhánh. Tiện nghi đề xuất mở rộng thư viện lên 23,000 foot
vuông và sẽ tài trợ cho công tác mở rộng.

I

Trung Tâm Cộng Đồng/Thanh Thiếu Niên và Phòng Tập Thể Dục ở Arcadia
(40,000 foot vuông)
Xây dựng một Trung Tâm Cộng Đồng Đa Dịch Vụ 40,000 foot vuông có phòng tập thể
dục, và chỗ đậu xe cho 100 đến 200 ô tô trên một khu vực 3 mẫu.

J

Cải Thiện Yerba Buena / San Felipe Road gần Lạch
Xây dựng các cải thiện liên quan đến Công Viên Evergreen bao gồm cảnh quan, nghệ
thuật, biển báo, và lối đi kết nối đến cầu cho người đi bộ, và lắp đặt nhiều đồ bài trí địa
điểm hỗn hợp.

K

Khu Phức Hợp Thể Thao cho Người Lớn ở Arcadia*
Xây dựng một khu phức hợp thể thao có đèn chiếu cho người lớn bao gồm hai sân
bóng mềm đường lỗi 300 foot và hai sân bóng đá 200 foot nhân 330 foot trên diện tích
khoảng 14 mẫu. Dự án cũng bao gồm một khu vực picnic nhóm, chỗ đậu xe cho
khoảng 150 ô tô, và một tòa nhà vệ sinh/nhượng khu và một tòa nhà bảo trì.
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L

Công Viên Khu Phố Mới - Pleasant Hills*
Trong dự án dân cư mới, nhà phát triển sẽ xây dựng và chuyển giao cho Thành Phố
một công viên khu phố 5 mẫu, phù hợp với Sắc Lệnh Hiến Đất Công Viên (PDO) của
Thành Phố. Công viên nay chưa được thiết kế, nhưng công viên khu phố thường có
các hạng mục như sân chơi, khu vực thảm cỏ trống, khu vực cho chó vui chơi, và bàn
picnic với khu vực BBQ, lối đi và cảnh quan.

M

Hoàn Thiện Công Viên Groesbeck
Hoàn thành cải thiện cảnh quan tại địa điểm Công Viên Groesbeck hiện tại. Các cải
thiện sẽ phù hợp với sơ đồ “vườn cây” được xác định trong kế hoạch Greenprint đã
thông qua của Thành Phố.

N

Cơ Sở Thể Thao tại Công Viên August Boeger Jr. High/Fernish
Xây dựng một cơ sở sử dụng chung tại Công Viên August Boeger Jr. High and Fernish
bao gồm hai sân phục vụ giải nhi đồng, một sân bóng mềm, sân bóng đá, đường đi bộ,
khu vực picnic, chỗ đậu xe, và một tòa nhà vệ sinh/nhượng khu. Tiện nghi này có thể
được xây dựng trong một cơ sở kết hợp với tiện nghi “AC” bên dưới.

O

Cải Thiện Công Viên Hồ Cunningham
Tài trợ thêm để cho phép xây dựng cải thiện được xác định trong Kế Hoạch Tổng Thể
Hồ Cunningham. Cải thiện có thể bao gồm một đường vào khẩn cấp, một nhà hát ngoài
trời, thêm nhà vệ sinh, trụ sở công viên, tòa nhà nhượng khu thực phẩm và cải thiện
lòng đường ở lối ra/vào của công viên.

P

Trung Tâm Thể Thao Dưới Nước
Xây dựng một bể 25 yard nhân 50 m, một bể giải trí/học tập, một khu vực phun nước,
và một tòa nhà có phòng thay đồ/nhượng khu với chỗ đậu xe cho 100 ô tô trên diện tích
khoảng 2 mẫu.

Q

Tái Sử Dụng Trung Tâm Cộng Đồng Evergreen làm Thư Viện
Chuyển đổi Trung Tâm Cộng Đồng Evergreen thành một thư viện địa phương để phục
vụ khu vực EEHVS.

R

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Brigadoon
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

S

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Boggini
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.
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T

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Evergreen
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

U

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Hillview
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

V

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Our
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

W

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Mt. Pleasant
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

X

Cải Thiện Công Viên Khu Phố - Công Viên Welch
Tân trang các cơ sở công viên hiện có.

Y

Thêm Sân Quần Vợt
Xây dựng thêm Sân Quần Vợt trong khu vực Evergreen-East Hills. Các sân này sẽ
được xây dựng trong quá trình phát triển các khu công viên mới.

Z

Tân Trang Trung Tâm Cộng Đồng Hank Lopez và Thư Viện Hillview
Chuyển đổi Thư Viện Hillview cũ bên cạnh Trung Tâm Cộng Đồng Hank Lopez sang
một Cơ Sở Âm Nhạc/Vũ Đạo và tu sửa Trung Tâm Cộng Đồng Hank Lopez hiện tại mà
không làm tăng diện tích của cả hai tòa nhà.

AA

Sân Bóng Mềm Ocala
Khu Học Chánh Alum Rock có thể xem cơ sở hiện có của họ trên Ocala Avenue là một
địa điểm thừa. Khoản tài trợ này cho phép Thành Phố bảo tồn bốn sân bóng mềm có
đèn chiếu hiện có trên Khuôn Viên Trường Ocala cho cộng đồng sử dụng và xây dựng
cải thiện cho địa điểm này, bao gồm một tòa nhà vệ sinh/nhượng khu, nơi đậu xe, cơ
sở picnic và đồ đạc bổ trợ cho sân.

AB

PG&E (Đường Mòn Wenlock)
Xây dựng một đoạn khoảng 1.5 dặm của đường mòn cảnh quan dưới Đường Dây Điện
PG&E từ Hồ Cunningham đến Story Road.
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AC

Khu Phức Hợp Đa Dụng Mount Pleasant
Tiện nghi này có thể được xây dựng trong một cơ sở kết hợp với tiện nghi “N” bên
dưới. Kế hoạch của cơ sở này có thể bao gồm: trung tâm thiếu niên/cao niên, giữ trẻ,
phòng máy tính, phòng trò chơi, v.v. Kế hoạch của cơ sở này sẽ thực hiện qua một tiến
trình công cộng riêng biệt.

AD

Trung Tâm Cộng Đồng trên Pleasant Hills*
Xây dựng một Trung Tâm Cộng Đồng Đa Dịch Vụ 40,000 foot vuông có phòng tập thể
dục, và chỗ đậu xe cho 100 đến 200 ô tô trên một khu vực 3 mẫu. Phù hợp với Khu
Phức Hợp Đa Dụng Mount Pleasant.

AE

Tín Hiệu Giao Thông Mới & các Nút Giao/Lòng Đường Chính Khác
Thành Phố sẽ có thể cần xây dựng tín hiệu giao thông mới, biến báo, hoặc các cải
thiện lòng đường thông qua việc áp dụng các chính sách hiện có trong tiến trình cấp
pháp năng cho bất kỳ phát triển mới nào trong khu vực EEHVS. Bên cạnh các cải thiện
bắt buộc này, Thành Phố có thể xác định các địa điểm khác vốn cần các cải thiện này
nhưng lại không được tài trợ.

AF

Mạng Lưới Hệ Thống Giao Thông Vận Tải Thông Minh (ITS)
Lắp đặt thiết bị bao gồm máy quay và thêm đường cáp để cho phép phối trí tín hiệu giao
thông dọc các hành lang lớn, như Tully Road, Story Road, King Road, Aborn Road,
và Quimby Road. Liên kết các tín hiệu cho phép đồng bộ hóa tốt hơn và cho phép Thành
Phố giám sát và điều chỉnh tín hiệu từ một trạm điều khiển trung tâm để ứng phó với bất
kỳ vụ việc hoặc vấn đề giao thông cụ thể nào.

AG

Đường Mòn Thompson Creek
Xây dựng một đường mòn giải trí đa dụng 7 dặm. Đường mòn này thường bao gồm
một đường lát 12 foot cho xe đạp và người đi bộ, lề rải sỏi và cảnh quan.

AH

Cầu Vượt Bộ Hành Nieman
Xây dựng một cầu vượt cho người đi bộ và xe đạp trên Capitol Expressway gần
Nieman Boulevard. Cầu vượt cho phép người đi bộ/xe đạp có cơ hội sang đường an
toàn hơn, giảm nguy cơ tai nạn cho người đi bộ và cải thiện kết nối giữa các khu phố,
công viên, đường đi, và trường học địa phương.

Al

Cầu Vượt Bộ Hành Hồ Cunningham
Xây dựng một cầu vượt cho người đi bộ và xe đạp trên White Road. Cầu vượt sẽ cho
phép người đi bộ/xe đạp qua đường an toàn hơn trong phạm vi gần Công Viên Khu
Vực Hồ Cunningham. Phân tích sơ bộ cho thấy cầu vượt này có thể sẽ không được sử
dụng nhiều.
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AJ

Làn Đường Xe Đạp cho Hành Lang Thích Hợp
Hoàn tất chuẩn bị một kế hoạch tổng thể xe đạp cho khu vực Evergreen-East Hills và
chỉ định các làn đường xe đạp và các dự án khác như đề nghị trong quy hoạch.

AK

Tăng Cường Chuyên Chở
Tài trợ sẽ được sử dụng để cải thiện các cơ sở VTA trong khu vực EEHVS như cộng
đồng xác định. Các cải thiện có thể có bao gồm nhà chờ xe buýt được nâng cao, tài trợ
một lần cho các chương trình đặc biệt và các cải tiến cơ sở chuyên chở khác.

AL

Điều Hòa Giao Thông
Điều hòa giao thông là một cách để quản lý giao thông nhằm giảm thiểu tác động tiêu
cực của giao thông đến cư dân, người đi bộ và trường học. Các giải pháp điều hòa
giao thông có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bùng binh, gờ giảm tốc, đoạn thắt,
hoặc giải phân cách để giảm tốc độ, lối qua đường được nâng cao để giúp người đi bộ
an toàn, và các biện pháp khác. Các giải pháp điều hòa giao thông thường được lắp
đặt sau khi có nghiên cứu giao thông khu phố xác định và định lượng các vấn đề và
được toàn bộ khu phố ủng hộ thay đổi. Các giải pháp điều hòa giao thông cụ thể sẽ
được phát triển khi đã xác định được và cần chúng, và sẽ chỉ được sử dụng tài trợ
trong khu vực Evergreen-East Hills.

AM

Cây Cối Trên Đường Phố
Mục tiêu của Thành Phố là trồng cây tại các địa điểm cần thiết trên toàn khu vực
Evergreen + East Hills. Cây cối trên đường phố mang lại môi trường đi bộ tốt hơn bằng
cách tạo ra bóng râm và ngăn cách giữa người đi bộ và phương tiện.

AN

Đường Dốc Lề Đường
Xây dựng đường dốc cho xe lăn tại các góc phố nơi hiện chưa có đường dốc để cải
thiện tính phương tiện.

AO

Cảnh Quan Dải Phân Cách
Thêm cảnh quan dải phân cách trên các đường phố rộng để tăng mỹ quan đường phố
và cải thiện môi trường cho mọi người sử dụng.

AP

Khu Phức Hợp Thể Thao Trẻ
Cơ sở này không được chỉ định cho bất kỳ khu vực cơ hội cụ thể nào. Cơ sở có thể
được quy hoạch sử dụng chẳng hạn như, quần vợt, bóng chày và bóng đá, sân chơi,
và/hoặc cơ sở thể thao dưới nước (bể bơi).
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* Tiện nghi này không còn phù hợp nữa vì Chính Sách EEHD này không dự tính phát triển
trên các khu vực cơ hội (Sân Golf Pleasant Hills, Trường Đại Học Evergreen Valley, Arcadia,
Berg, IDS, và Yerba Buena OPCO) theo cùng phương thức được đề xuất với EEHVS
** Tiện nghi này đã được xây dựng.
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THÀNH PHỐ SAN JOSE

PHÂN BỔ GIAO THÔNG DÂN CƯ HIỆN CÓ TRONG
KHU VỰC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN EVERGREEN-EAST HILLS
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PHỤ LỤC I
BẢNG PHÂN BỐ ĐƠN VỊ GIA CƯ HIỆN CÓ THEO SỐ LÔ ĐẤT CỦA THẨM ĐỊNH VIÊN MÀ CHƯA
ĐƯỢC CẤP PHÁP NĂNG
Phụ Lục H chứa thông tin về tất cả các phân bổ đơn vị gia cư cho Địa Hạt Thuế Phúc Lợi Số
91-209SJ.

Số Lô Đất của Thẩm Định
Viên
654-20-008
670-29-020
670-29-017
491-31-103
491-35-017
488-01-043
491-14-014
491-37-106
612-36-022
647-24-042
652-02-002
652-03-020
652-09-007
652-09-012
652-29-014
652-33-058
654-09-042
654-10-001
654-34-055
654-68-032
660-02-008
660-23-015
670-13-009
670-13-010
670-32-043
673-14-028
676-06-015
676-16-020
676-24-001
676-36-005
676-37-012
676-42-097
678-20-039
678-21-006
647-10-007
649-16-101

Phân Bổ Đơn Vị Hiện Có
(Chưa Được Cấp Pháp
Năng)
18
150
67
17
18
14
8
6
2
3
4
13
3
6
6
8
10
2
4
2
4
8
2
2
2
5
4
7
5
11
7
6
4
3
5
10

Số Lô Đất trên Bản
Đồ Thuế Phúc Lợi
(Địa Hạt Số 91209SJ)
53
67
68
88
83
100
102
103
107
109
111
112
114
115
117
118
120
121
124
125
127
133
135
136
143
145
146
147
148
149
150
152
154
155
168
169

58

I-58

