
OOSSCCEEOOLLAA  CCOOUUNNTTYY  BBOOAARRDD  OOFF  CCOOUUNNTTYY  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERRSS  

AAGGEENNDDAA  RREEQQUUEESSTT 

  

AAGGEENNCCYY::  PPUUBBLLIICC  WWOORRKKSS  MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    66//1133//22001166  

DDIIVVIISSIIOONN//OOFFFFIICCEE::                                PPUUBBLLIICC  WWOORRKKSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
MMEEEETTIINNGG  TTYYPPEE::  BBCCCC  RREEGGUULLAARR  

DDIIRREECCTTOORR//MMAANNAAGGEERR::  FFRRAANNKK  RRAAYYMMOONNDD  RREEQQUUEESSTT  TTYYPPEE::  RREEGGUULLAARR  

 

AAGGEENNDDAA  RREEQQUUEESSTT  

AApppprroovvaall  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  PPrreeffeerrrreedd  BBuuiilldd  AAlltteerrnnaattiivvee  22  NNoorrtthh  ooff  tthhee  CCaarrrroollll  SSttrreeeett  PPrroojjeecctt  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  

EEnnvviirroonnmmeennttaall  ((PPDD&&EE)),,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  ffiivvee  llaannee  sseeccttiioonn  ((ttwwoo--wwaayy  cceenntteerr  lleefftt  ttuurrnn  llaanneess))  wwiiddeenniinngg  CCaarrrroollll  

SSttrreeeett  oonn  tthhee  nnoorrtthh  ssiiddee  ffrroomm  JJoohhnn  YYoouunngg  PPaarrkkwwaayy  ttoo  MMiicchhiiggaann  AAvveennuuee..    ((FFiissccaall  YYeeaarr  22001155//22001166,,  SSttrraatteeggiicc  

AAccttiioonn  IItteemm  ##22,,  TTrraannssppoorrttaattiioonn;;  GGooaall,,  UUppggrraaddee  tthhee  CCoouunnttyy  IInnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  TTrraannssppoorrttaattiioonn  NNeettwwoorrkk,,  PPrreeppaarree  

ffoorr  GGrroowwtthh))  

  

SSTTRRAATTEEGGIICC  PPLLAANN  GGOOAALL 

#2: Upgrade the County Infrastructure and Transportation Network 
#3: Create Great Neighborhoods for the Future 

  

SSTTRRAATTEEGGIICC  PPLLAANN  AACCTTIIOONN  IITTEEMM 

#2: Transportation 

 

FFIINNAANNCCIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

                                                                                                                                                                                                                          TTOOTTAALL  RREEQQUUEESSTTEEDD  AAMMOOUUNNTT::  $$00..0000 
There is no financial impact other than staff time. 
 
  

 

AAPPPPRROOVVIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS  

OMB Amanda Clavijo 

  

  

BBAACCKKGGRROOUUNNDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

••  OOnn  FFeebbrruuaarryy  1188,,  22001133,,  tthhee  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  tthhee  JJooiinntt  PPaarrttiicciippaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt  ((JJPPAA))  wwiitthh  tthhee  SSttaattee  ooff  FFlloorriiddaa  DDeeppaarrttmmeenntt  

ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  FFDDOOTT’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  PPDD&&EE  aanndd  RROOWW  SSuurrvveeyy  ffoorr  PPrreelliimmiinnaarryy  MMaapp  ffoorr  tthhee  CCaarrrroollll  

SSttrreeeett  IImmpprroovveemmeennttss  ffrroomm  JJoohhnn  YYoouunngg  PPaarrkkwwaayy  ttoo  MMiicchhiiggaann  AAvveennuuee  ((FFMM  ##443333220044--11--2288--0011))..  

••  TThhee  BBooaarrdd  aawwaarrddeedd  tthhee  PPrroojjeecctt  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  ((PPDD&&EE))  ssttuuddyy  ttoo  KKiimmlleeyy  HHoorrnn  &&  AAssssoocciiaatteess  oonn  

NNoovveemmbbeerr  1177,,  22001144..    

••  TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  aa  PPDD&&EE  ssttuuddyy  aarree  ttoo  ppeerrffoorrmm  eennggiinneeeerriinngg,,  ssoocciiaall,,  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttuuddiieess  ooff  aa  pprrooppoosseedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

iimmpprroovveemmeenntt  ttoo  ssuuppppoorrtt  ddeecciissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  iiff  aanndd  hhooww  iitt  sshhoouulldd  bbee  bbuuiilltt  aanndd  tthhee  bbaassiicc  ddeessiiggnn  ccoonncceeppttss..  

••  TTwwoo  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  mmeeeettiinnggss  wweerree  hheelldd  wwiitthh  oovveerr  550000  nnoottiicceess  mmaaiilleedd  ttoo  rreessiiddeennttss,,  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  aanndd  bbuussiinneessss  

oowwnneerrss  aalloonngg  tthhee  ccoorrrriiddoorr..    TThhee  ppuubblliicc  iinnvvoollvveemmeenntt  mmeeeettiinnggss  wweerree  aallssoo  aaddvveerrttiisseedd  iinn  tthhee  OOsscceeoollaa  NNeewwss  GGaazzeettttee..      

••  AA  ppuubblliicc  kkiicckk  ooffff  mmeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  oonn  FFeebbrruuaarryy  1166,,  22001155  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  pprroojjeecctt  ccoorrrriiddoorr  aanndd  tthhee  PPDD&&EE  pprroocceessss  ttoo  tthhee  

ppuubblliicc  aanndd  ttoo  ssoolliicciitt  ppuubblliicc  iinnppuutt  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprroocceessss..    

••  OOnn  SSeepptteemmbbeerr  2244,,  22001155,,  aann  AAlltteerrnnaattiivveess  PPuubblliicc  MMeeeettiinngg  wwaass  hheelldd  ttoo  pprreesseenntt  aalltteerrnnaattiivveess  ffoorr  CCaarrrroollll  SSttrreeeett  wwiiddeenniinngg  ffrroomm  

JJoohhnn  YYoouunngg  PPaarrkkwwaayy  ttoo  MMiicchhiiggaann  AAvveennuuee::  

oo  AAlltteerrnnaattiivvee  11  ((44--LLaannee  DDiivviiddeedd,,  9922..55’’  RROOWW))  

      --WWiiddeenn  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  

      --WWiiddeenn  ttoo  tthhee  ssoouutthh  

oo  AAlltteerrnnaattiivvee  22  ((55--LLaannee,,  8844’’  RROOWW))  



--WWiiddeenn  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  

--WWiiddeenn  ttoo  tthhee  ssoouutthh  

••  EEaacchh  aalltteerrnnaattiivvee  wwaass  rreevviieewweedd  ffoorr  bbeenneeffiittss  aanndd  iimmppaaccttss  iinncclluuddiinngg  ppootteennttiiaall  RROOWW  aaccqquuiissiittiioonn,,  ppootteennttiiaall  ccoonnttaammiinnaattiioonn  

ppaarrcceellss,,  ppootteennttiiaall  rreellooccaattiioonnss,,  wwiillddlliiffee  aanndd  hhaabbiittaatt,,  wweettllaanndd  aanndd  ssuurrffaaccee  wwaatteerr  iimmppaaccttss,,  ffllooooddppllaaiinnss,,  ccuullttuurraall  rreessoouurrccee  iimmppaacctt,,  

eessttiimmaatteedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoosstt,,  eessttiimmaatteedd  RROOWW  ccoosstt  aanndd  rriigghhtt--iinn//rriigghhtt--oouutt  iinntteerrsseeccttiioonnss  aanndd  ddrriivveewwaayyss..  

••  BBaasseedd  oonn  tthhee  ccoommppaarriissoonn  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  bbeenneeffiittss  aanndd  iimmppaaccttss,,  AAlltteerrnnaattiivvee  22  ((55--llaannee))  wwiiddeenniinngg  ttoo  tthhee  nnoorrtthh  wwaass  

rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  bbee  aaddvvaanncceedd  iinn  tthhee  PPDD&&EE  aass  tthhee  pprreeffeerrrreedd  bbuuiilldd  aalltteerrnnaattiivvee..    

••  OOnn  DDeecceemmbbeerr  77,,  22001155,,  tthhee  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  tthhaatt  AAlltteerrnnaattiivvee  22  NNoorrtthh  bbee  aaddvvaanncceedd  aass  tthhee  pprreeffeerrrreedd  BBuuiilldd  

AAlltteerrnnaattiivvee..  

••  AA  PPuubblliicc  HHeeaarriinngg  wwaass  hheelldd  oonn  MMaayy  1199,,  22001166  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  pprreeffeerrrreedd  bbuuiilldd  AAlltteerrnnaattiivvee  22  NNoorrtthh  aanndd  ttoo  oobbttaaiinn  ppuubblliicc  iinnppuutt  

aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  PPDD&&EE  pprroocceessss..  

••  SSttaaffff  iiss  rreeqquueessttiinngg  BBooaarrdd  aaccttiioonn  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  pprreeffeerrrreedd  bbuuiilldd  aalltteerrnnaattiivvee  aass  AAlltteerrnnaattiivvee  22  ((55--llaannee))  wwiiddeenniinngg  ttoo  tthhee  nnoorrtthh..  

••  SShhoouulldd  tthhee  BBooaarrdd  aaccttiioonn  bbee  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  CCaarrrroollll  SSttrreeeett  wwiiddeenniinngg  iimmpprroovveemmeennttss,,  aa  sseeppaarraattee  JJooiinntt  PPaarrttiicciippaattiioonn  AAggrreeeemmeenntt  

((JJPPAA))  wwiitthh  tthhee  FFlloorriiddaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd  ffoorr  aapppprroovvaall  aanndd  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  FFDDOOTT’’ss  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  CCaarrrroollll  SSttrreeeett  ((ffrroomm  EEaasstt  ooff  JJoohhnn  YYoouunngg  PPaarrkkwwaayy))  ttoo  MMiicchhiiggaann  AAvveennuuee  PPrroojjeecctt  DDeessiiggnn  ffoorr  tthhee  wwiiddeenniinngg  aanndd  

rreessuurrffaacciinngg  pprroojjeecctt  ((FFMM  ##443333220044--11--3388--0011))..    EEssttiimmaatteedd  ccoosstt  ffoorr  ddeessiiggnn  iiss  $$22,,225500,,000000..  TThhrroouugghh  tthhiiss  JJPPAA  AAggrreeeemmeenntt,,  tthhee  FFDDOOTT  hhaass  

aaggrreeeedd  ttoo  rreeiimmbbuurrssee  OOsscceeoollaa  CCoouunnttyy  uupp  ttoo  $$22,,225500,,000000  ffoorr  ddeessiiggnn  pphhaassee..  

••  SSttaaffff  rreeccoommmmeennddss  aapppprroovvaall  ooff  tthhiiss  rreeqquueesstt..  

••  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr::    JJooeeddeell  ZZaabbaalllleerroo  

  

 


