
 

The following will be in effect as indicated, weather and conditions permitting: 

WHAT:  Weather and conditions permitting, San Jose Water Company, and their contractor, Paci�c Underground Construction 
(PUC), will continue relocating and installing new underground water lines along Capitol Avenue, next to the Crossroads 
Shopping Center. Additional work to relocate a �re hydrant and �re suppression equipment will occur on the property in 
the sidewalk and landscape areas.

There is no anticipated impact to water service with this work.  If there is any emergency disruption to water service,
San Jose Water Company will immediately notify their customers. 

WHERE:  Crossroads Shopping Center located at 461 S. Capitol Avenue, activities are next to the driveway and within the 
sidewalk along Capitol Avenue. Work on Capitol Avenue in front the driveway will be done to minimize impacts and keep 
the driveway accessible. When activities are in front of the driveway, half of the driveway will remain open and 
construction crew will assist traf�c 
accessing the shopping center.  

During installation of the new �re 
suppression equipment in the landscape 
area and the new �re hydrant in the existing 
sidewalk, the sidewalk will be temporarily 
closed. Construction crews will assist 
pedestrians through the work zone safely 
to provide access to the shopping center.

WHEN:      Work will begin on 6/23/22 and continue for 
approximately �ve work days. Additional 
restoration work will begin in July or August 
and a separate notice will be provided in 
advance. Crews will work Monday through 
Friday, 7am-5pm

WHAT TO EXPECT:
Activities include and are not limited to:

• Noise from demolition, jackhammering, excavation, and other construction equipment, and truck/back up alarms
• Partial, intermittent driveway and sidewalk closures as needed
• Fire hydrant relocation
• Fire suppression equipment relocation
• Replacement of concrete with temporary asphalt paving

LANE CLOSURES AND PEDESTRIAN DETOUR:
•  Intermittent, temporary lane closures will take place 9am-3pm
•  No more than one-half of the driveway will close at a time, and construction crews will assist drivers and pedestrians

  to access the shopping center 
•  A pedestrian detour will be provided as needed

NOTES: For the safety of the public and construction workers, traf�c control measures will be used when needed.  Information and 
warning signs will be posted to ensure safety.  Construction crews will make every effort to maintain access and minimize 
inconvenience to motorists, bicyclists, pedestrians, businesses and neighbors.

VTA Community Outreach: (408) 321-7575, TTY only: (408) 321-2330

Email: community.outreach@vta.org | Website: www.vta.org/eastridgetobart
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Las siguientes actividades estarán en ejecución según lo indicado, si el clima y las condiciones lo permiten: 

¿QUÉ?:    Si el clima y las condiciones lo permiten, San Jose Water Company y su empresa contratista, Paci�c Underground 
Construction (PUC), continuarán reubicando e instalando las nuevas tuberías subterráneas de agua a lo largo de Capitol 
Avenue, junto al Crossroads Shopping Center. Se realizarán trabajos adicionales para reubicar un hidratante contra incendios 
y un equipo de extinción de incendios dentro de dicha propiedad, en las áreas de la acera y el jardín.

No se prevé ningún impacto en el servicio de agua potable con este trabajo. Si hay alguna interrupción de emergencia en el 
servicio de agua potable, San Jose Water Company noti�cará de inmediato a sus usuarios.  

¿DÓNDE?: En Crossroads Shopping Center, ubicado en 461 S. Capitol Avenue. Las actividades se desarrollan al lado de la entrada de 
vehículos al centro comercial y en la parte de la acera a lo largo de Capitol Avenue. Se trabajará en Capitol Avenue frente a la 
entrada de vehículos para minimizar los impactos y mantenerla accesible. Cuando las actividades se realicen frente a la 
entrada de vehículos, la mitad de la entrada 
permanecerá abierta y miembros de las 
cuadrillas de construcción ayudarán al trá�co 
a acceder al centro comercial.  

La acera se cerrará temporalmente durante la 
instalación del nuevo equipo de extinción de 
incendios en el área de los jardines y el nuevo 
hidratante contra incendios en la acera 
existente. Miembros de las cuadrillas de 
construcción ayudarán a los peatones dentro 
de la zona de trabajo a tener acceso al centro 
comercial de manera segura.

¿CUÁNDO?: El trabajo comenzará el 06/23/22 y continuará 
durante aproximadamente cinco días hábiles.
El trabajo de restauración adicional 
comenzará en julio o agosto y se 
proporcionará un aviso por separado con 
anticipación. Las cuadrillas trabajarán de 
lunes a viernes, de 7 a.m. a 5 p.m.

¿QUÉ PUEDE ESPERAR DURANTE LA CONTRUCCIÓN?:
 Las actividades producirán entre otras cosas:

•  Ruido de demolición, de martillo neumático, de excavación y otros equipos de construcción, y alarmas de camiones
    y de retroceso

•  Cierres parciales e intermitentes de la entrada para vehículos y la acera según sea necesario
•  Reubicación del hidratante contra incendios
•  Reubicación de equipos de extinción de incendios
•  Reemplazo del concreto con pavimentación asfáltica temporal

CIERRES DE CARRILES, DESVÍO PARA BICICLETAS Y PEATONES:

•  Los cierres de carriles temporales e intermitentes se llevarán a cabo entre las 9 a.m. y las 3 p.m.
  •  No más de la mitad de la entrada para vehículos se cerrará a la vez, y los miembros de las cuadrillas de construcción  

ayudarán a los conductores y peatones a acceder al centro comercial.
•  Se proporcionará un desvío para peatones según sea necesario.

NOTAS: Para la seguridad del público y de los trabajadores de la construcción, se utilizarán medidas de control de trá�co cuando sea 
necesario. Se colocarán carteles informativos y de advertencia para garantizar la seguridad. Las cuadrillas de construcción harán todo lo 
posible para mantener el acceso y minimizar las molestias para los automovilistas, ciclistas, peatones, negocios y vecinos.

O�cina de Extensión a la Comunidad de VTA (Community Outreach): (408) 321-7575; solo para TTY: (408) 321-2330

Correo electrónico: community.outreach@vta.org | Website: www.vta.org/eastridgetobart
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Những điều sau đây sẽ có hiệu lực như được chỉ định, theo thời tiết và điều kiện cho phép: 

SỰ KIỆN:   Nếu thời tiết và điều kiện cho phép, Công Ty Nước San Jose, và nhà thầu của họ, Pacific Underground Construction (PUC) 
sẽ tiếp tục di dời và lắp đặt các đường nước ngầm mới dọc theo Đại Lộ Capitol, bên cạnh Trung Tâm Mua Sắm 
Crossroads. Công việc bổ sung để di dời vòi chữa cháy và thiết bị chữa cháy sẽ xảy ra trên những khu đất ở vỉa hè và khu 
vực cảnh quan.

Với công việc này, không có tác động dự kiến đối với dịch vụ nước. Nếu có bất kỳ sự gián đoạn khẩn cấp nào đối với dịch 
vụ nước, Công Ty Nước San Jose sẽ ngay lập tức thông báo cho khách hàng của họ. 

ĐỊA ĐIỂM:  Trung Tâm Mua Sắm Crossroad nằm ở 461 S. Capitol Avenue, các hoạt động nằm bên cạnh đường lái xe và trong vỉa hè 
dọc theo Đại Lộ Capitol. Công việc trên Đại Lộ Capitol ở phía trước đường lái xe sẽ được thực hiện để giảm thiểu tác 
động và giữ cho đường lái xe có thể ra vào được. Khi các hoạt động xảy ra ở phía trước đường lái xe, thì một nửa đường 
lái xe sẽ vẫn mở và đội xây dựng sẽ hỗ trợ 
xe cộ ra vào trung tâm mua sắm.  

Trong quá trình lắp đặt thiết bị chữa cháy 
mới trong khu vực cảnh quan và vòi chữa 
cháy mới ở vỉa hè hiện có, thì vỉa hè này sẽ 
tạm thời đóng cửa. Đội xây dựng sẽ hỗ trợ 
người đi bộ qua khu vực làm việc một cách 
an toàn để cung cấp khả năng ra vào trung 
tâm mua sắm.

THỜI GIAN: Công việc sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 
năm 2022 và tiếp tục trong khoảng năm 
ngày làm việc. Công việc phục hồi bổ sung 
sẽ bắt đầu vào tháng 7 hoặc tháng 8 và 
trước đó sẽ có thông báo riêng.
Đội xây dựng sẽ làm việc từ thứ Hai đến thứ 
Sáu, 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA:
 Các hoạt động bao gồm và không giới hạn ở:

•  Tiếng ồn từ việc phá hủy, máy khoan, khai quật, các thiết bị xây dựng khác, và xe tải/tiếng kêu báo động khi xe đi lùi
•  Khi cần thiết sẽ đóng cửa một phần, không liên tục đối với đường lái xe và vỉa hè
•  Di dời vòi cứu hỏa
•  Di dời thiết bị chữa cháy
•   Thay thế bê tông bằng lát nhựa đường tạm thời

ĐÓNG LÀN ĐƯỜNG, ĐƯỜNG VÒNG DÀNH CHO XE ĐẠP VÀ NGƯỜI ĐI BỘ:
•  Việc đóng cửa làn đường tạm thời, không liên tục sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
•   Không quá một nửa đường lái xe sẽ đóng cửa tại một thời điểm, và đội xây dựng sẽ hỗ trợ người lái xe và người đi bộ ra 

vào trung tâm mua sắm.
•    Khi cần thiết sẽ cung cấp đường vòng dành cho người đi bộ

LƯU Ý: Vì sự an toàn của công chúng và công nhân xây dựng, các biện pháp kiểm soát giao thông sẽ được sử dụng khi cần thiết. Sẽ 
đăng thông tin và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn. Đội xây dựng sẽ nỗ lực hết sức để duy trì khả năng ra vào và giảm thiểu sự bất 
tiện cho người lái xe, người đi xe đạp, người đi bộ, các doanh nghiệp và những người trong khu phố.

Tiếp Cận Cộng Đồng VTA: (408) 321-7575. Chỉ dành cho TTY : (408) 321-2330
Email: community.outreach@vta.org | Trang web: www.vta.org/eastridgetobart
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Dự Án Kết Nối Khu Vực Eastridge đến BART
Các Hoạt Động Xây Dựng Đang Diễn Ra Để Di Dời Tiện Ích


