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              MÔ TẢ DỰ ÁN 

 
Dự án cải thiện việc sử dụng đường  
dành cho xe đạp và người đi bộ tại 
Davis Bayou bao gồm  tăng cường 
cải thiện chất lượng  đường xá  như 
một phương tiện để giải quyết việc 
t ổn thấ t mục đích giải trí của các 
vùng đất thu ộc Bộ  Nộ i Vụ trong 
năm bang vùng Vịnh bị ảnh hưởng 
của sự cố tràn dầu nước sâu 
Horizon . 

 

 
 

            Hai con đường chạy qua khu vực     
            Davis Bayou  của Quần đảo Gulf  
            Bờ biển Quốc gia . Park Road và  
            Robert McGhee Road là hai con  

đường không có lề đường . Dặm đầu tiên của Park 
Road được xây dựng cách đây 30 năm tại một khu 
vực dân cư của Ocean Springs , Mississippi. Nó được 
coi như con đường chính dẫn tới Trung Tâm Du 
Khách William M.Colmer. Giao thông trên đường 
Park Road đã tăng đáng kể trong 20 năm qua khi 
khoảng 10.000 cư dân đã chuyển đến các vùng lân 
cận. 
Người sử dụng tuyến đường giao thông công cộng 
này bao gồm những người sử dụng vào ban ngày , 
những người cắm trại qua đêm , và người sử dụng 
con đường này hàng ngày để đi bộ , chạy bộ , đi xe 
đạp , và xe mô tô . 
Việc tất cả các nhóm người sử dụng sử dụng đồng 
thời các tuyến đườngkhiến giao thông bị tắc nghẽn 
và gây khó khăn cho người đi bộ , người đi xe đạp , 
và xe cơ giới  
. 

Bản đồ Vinicity Bờ biển Quốc Gia Gulf Islands, Davis Bayou 
Unit 
 
Dự án dự kiến sẽ mở rộng Park Road để cung cấp các làn đa 
dụng và tách làn chuyển tiếp . Cùng với 2.17 dặm của Park 
Road, lòng đường rộng 22 -foot hiện có sẽ được mở thêm 2-
foot cho phần chuyển tiếp, mở rộng hai bên  5 –foot cho làn 
đa dụng. Các cạnh bên ngoài của các làn đa dụng  được bao 
bởi  cánh đường rộng 4 foot. Năm feet để bù trừ  bổ sung được 
quy hoạch và tường chắn sẽ được xây dựng ở những nơi có 
đường được nâng lên. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng  
biển báo hiệu lối vào của công viên mới và hai trung vị giảm 
tốc độ, và di chuyển một biển báo hiện có. 
CHI PHÍ DỰ KIẾN : $ 6.996.751 
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VicinityMapGulfIslandsNationalSeashore,DavisBayouUnit 
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