
Sắc Lệnh Đề Nghị cho Dự Luật A 

SẮC LỆNH SỐ ______ 

MỘT DỰ LUẬT NHẰM PHÊ CHUẨN SẮC LỆNH SỐ 2104 ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ 
THÔNG QUA VÀO NGÀY 19 THÁNG HAI, 2014 ĐỂ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ 
BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG TỪ LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT THƯƠNG MẠI THÀNH LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT 
GIA CƯ VÀ PHÊ CHUẨN MỘT KHU PHÂN LÔ GIA CƯ 80 ĐƠN VỊ TẠI 2015 POTRERO 
GRANDE DRIVE. 

 Người dân thành phố Monterey Park theo đây quyết định như sau: 

ĐOẠN 1: DANH XƯNG. Dự luật này có thể được gọi là “Dự Luật Tiên Khởi Potrero Grande Drive.” 
 

ĐOẠN 2: CÁC KẾT LUẬN. Người Dân kết luận như sau: 
 

A. Bộ Luật Thành Phố Monterey Park (“MPMC”) Chương 21.42 thường đòi hỏi phải có sự phê 
chuẩn của cử tri để thay đổi Yếu Tố Sử Dụng Đất của Kế Hoạch Tổng Thể; Bản Đồ Phân Vùng; 
hoặc các quy định về phân vùng trong MPMC;  

 

B. Vào Ngày 19 Tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Monterey Park đã thông qua Sắc Lệnh Số 
2104 (“Sắc Lệnh”) để, nếu được cử tri phê chuẩn, sẽ thay đổi loại sử dụng được phép của bất 
động sản từ thương mại thành gia cư bằng cách tu chính Kế Hoạch Tổng Thể, Bản Đồ Phân 
Vùng, và phê chuẩn một Kế Hoạch Cụ Thể (“SP -13-02” hoặc “Kế Hoạch Cụ Thể Potrero 
Grande 2015”)cho bất động sản tọa lạc tại 2015 Potrero Grande Drive (“Bất Động Sản”); 

 

C. Sắc Lệnh này chỉ có thể có hiệu lực sau khi được cử tri phê chuẩn chiếu theo MPMC Chương 
21.42; 

 

D. Bất Động Sản hiện đang được phân vùng C-S (Dịch Vụ Thương Mại) và xếp vào loại Thương Mại 
trong Kế Hoạch Tổng Thể. Bất Động Sản này hiện đang được dùng làm vườn ươm cây trồng 
vốn đã hoạt động trên bất động sản này kể từ khoảng năm 1977; và 

 

E. Nếu được cử tri phê chuẩn, Sắc Lệnh này sẽ cho phép xây dựng một khu gia cư phân lô 80 
đơn vị tại Bất Động Sản này. 

 

ĐOẠN 3: PHÊ CHUẨN. Người Dân theo đây phê chuẩn Sắc Lệnh này và, khi làm như vậy, cũng đặc biệt phê 
chuẩn: 
 

A. Tu Chính Kế Hoạch Tổng Thể Số  GP-13-02 để thay đổi loại sử dụng đất của Bất Động Sản từ 
C-S (Dịch Vụ Thương Mại) thành SP-13-02 (Sử Dụng Gia Cư Theo Kế Hoạch Cụ Thể) như được 
trình bày bằng đồ họa trong Bản Trình Bày “A”, được kết hợp bằng cách tham chiếu; 

 

B. Tu Chính Bản Đồ Phân Vùng để thay đổi loại phân chia vùng của Bất Động Sản từ thương mại 



thành gia cư và cụ thể hơn là từ C-S (Dịch Vụ Thương Mại) thành SP-13-02 như được trình bày 
bằng đồ họa trong Bản Trình Bày “B”, được kết hợp bằng cách tham chiếu; và 

  

C. Thông qua Kế Hoạch Cụ Thể Potrero Grande Drive 2015 như đã ấn định trong Sắc Lệnh. 
 

ĐOẠN 4: DIỄN GIẢI.  Dự Luật 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, mệnh đề, cụm từ, mục, hoặc một phần nào 
của Dự Luật này bị coi là bất hợp lệ hoặc bất hợp hiến bởi một phán quyết sau cùng của một tòa án có thẩm 
quyền pháp lý, thì quyết định đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của những phần còn lại của Dự Luật này.  Cử 
tri tuyên bố rằng Dự Luật này, và mỗi đoạn, tiểu đoạn, câu, mệnh đề, cụm từ, mục, hoặc một phần nào trong 
đó, sẽ vẫn được thông qua hoặc chấp thuận bất kể sự kiện là có bất kỳ một hoặc nhiều đoạn, tiểu đoạn, câu, 
mệnh đề, cụm từ, mục, hoặc một phần nào đó bị kết luận là bất hợp lệ.  Nếu bất kỳ điều khoản nào của Dự 
Luật này bị kết luận là bất hợp lệ khi áp dụng đối với bất kỳ cá nhân hay hoàn cảnh nào, thì tính cách bất hợp 
lệ đó không ảnh hưởng gì đến bất kỳ ứng dụng nào của Dự Luật này vốn có thể có hiệu lực mà không cần có 
ứng dụng bất hợp lệ đó. 
 

ĐOẠN 5: TÍNH CÁCH TÁCH BIỆT.  Nếu bất kỳ phần nào của Dự Luật này bị một tòa án có thẩm quyền pháp 
lý kết luận là bất hợp lệ, thì phần còn lại của Dự Luật và việc áp dụng điều khoản đó đối với những cá nhân 
hoặc các hoàn cảnh khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi phần đó.  Người Dân chúng tôi có mong muốn mạnh 
mẽ rằng:  (i) Hội Đồng Thành Phố sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để duy trì và tái ban hành phần 
đó, và (ii) Hội Đồng Thành Phố thực hiện Dự Luật này bằng cách tiến hành tất cả các bước khả thi để sửa 
chữa bất kỳ bất cập hoặc thiếu sót nào được tòa án xác định theo cung cách phù hợp với ý định rõ ràng và 
hàm ý của Dự Luật này, và sau đó áp dụng hoặc tái ban hành phần đó theo nhu cầu hoặc ý muốn để cho 
phép việc hoạch định và phát triển Dự Án này. 
 

ĐOẠN 6: XÂY DỰNG.  Dự Luật này phải được diễn giải theo nghĩa rộng để đạt được mục đích nêu trong Dự 
Luật này.  Ý định của cử tri là các điều khoản của Dự Luật này được giải thích hoặc thực hiện bởi Thành Phố 
và các thực thể khác theo cung cách tạo điều kiện cho các mục đích đã đề ra trong Dự Luật này. 
 

ĐOẠN 7: THỰC THI.  Việc bãi bỏ bất cứ điều khoản nào của Bộ Luật Thành Phố Monterey Park không ảnh 
hưởng đến bất kỳ hình phạt, tịch thu, hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh trước đó, hoặc loại bỏ việc truy tố 
và áp đặt hình phạt đối với bất kỳ vụ vi phạm nào xảy ra trước ngày Sắc Lệnh này có hiệu lực.  Bất cứ phần 
nào bị bãi bỏ như thế sẽ vẫn có giá trị và hiệu lực đầy đủ để duy trì hoạt động hoặc truy tố các vụ vi phạm 
xảy ra trước ngày Sắc Lệnh này có hiệu lực. 
 

ĐOẠN 8: HIỆU LỰC CỦA CÁC ĐOẠN TRONG BỘ LUẬT TRƯỚC ĐÓ. Nếu toàn bộ Sắc Lệnh này hoặc ứng dụng 
của nó bị một tòa án có thẩm quyền pháp lý coi là bất hợp lệ, thì bất kỳ việc bãi bỏ hoặc tu chính nào đối với 
MPMC hoặc sắc lệnh thành phố khác bởi Sắc Lệnh này sẽ trở nên vô giá trị và khiến cho điều khoản MPMC 
trước đó hoặc sắc lệnh thành phố khác như thế vẫn còn đầy đủ giá trị và hiệu lực cho tất cả các mục đích 
 

ĐOẠN 9: Thị Trưởng sẽ ký Dự Luật Tiên Khởi này và Thư Ký Thành Phố sẽ chứng thực và xác nhận việc thông 
qua và áp dụng Sắc Lệnh này nếu đa số cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử Thành Phố vào Ngày 3 
Tháng Sáu, 2014 phê chuẩn dự luật yêu cầu cử tri cho biết có phê chuẩn Dự Luật Tiên Khởi này hay không. 
 
 



THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH ngày ____ trong _________, 2014. 

 
 ____________________________ 

Anthony Wong, Thị Trưởng 

 

CHỨNG THỰC: 
 
_________________________ 
Vincent D. Chang, 
Thư Ký Thành Phố 
 
 
PHÊ CHUẨN VỀ HÌNH THỨC: 
MARK D. HENSLEY, Luật Sư Thành Phố 
 
 
Bởi: ________________________________ 

Karl H. Berger, Phụ Tá Luật Sư Thành Phố 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

BẢN TRÌNH BÀY A 
Dự Luật Đưa Vào Lá Phiếu (Bản Đồ Sử Dụng Đất) 



 

 

 

 

Tu Chính Bản Đồ Sử Dụng Đất từ Thương Mại thành Gia Cư Mật Độ Trung Bình 

GIA CƯ MẬT ĐỘ 
TRUNG BÌNH

POTRERO GRANDE

SATURN STREET 

Gia Cư Mật Độ Thấp (LDR) 

Gia Cư Mật Độ Trung Bình (MDR) 

Gia Cư Mật Độ Cao (HDR) 

Thương Mại (C) 

Việc Làm/Kỹ Thuật (E/T) 

Sử Dụng Hỗn Hợp I (MU1) 

Sử Dụng Hỗn Hợp II (MU2) 

Sử Dụng Hỗn Hợp III (MU3) 

Cơ Sở Công Cộng (PF) 

Đất Trống (OS) 

Chú Giải 



 

 

 

BẢN TRÌNH BÀY B 
Dự Luật Đưa Vào Lá Phiếu (Bản Đồ Phân Vùng) 



 
 

 

 

Tu Chính Bản Đồ Phân Vùng từ Dịch Vụ Thương Mại (C-S) thành Kế Hoạch Cụ Thể Potrero Grande 
2015 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ 
POTRERO GRANDE 

2015  

POTRERO GRANDE 

SATURN STREET 
Đơn Gia Cư (R-1) 

Đa Gia Cư (R-2) 

Gia Cư Mật Độ Cao (R-3) 

Khu Phố Mua Sắm (N-S) 

Trung Tâm Mua Sắm (S-C) 

Trung Tâm Kinh Doanh Thương Mại (C-B) 

Trung Tâm Đặc Biệt Cấp Vùng (R-S) 

Dịch Vụ Thương Mại (C-S) 

Thương Mại / Chuyên Nghiệp (C-P) 

Văn Phòng Chuyên Nghiệp (O-P) 

Sản Xuất (M) 

Đất Trống (O-S) 

Chú Giải 


	Proposed Ordinance for Measure A
	SECTION 1: NAME. This Proposition may be referred to as the “Potrero Grande Drive Initiative.”
	SECTION 2: FINDINGS. The People find as follows:
	A. Monterey Park Municipal Code (“MPMC”) Chapter 21.42 generally requires voter approval for changes to the Land Use Element of the General Plan; the Zoning Map; or zoning regulations in the MPMC; 
	B. On February 19, 2014, the Monterey Park City Council adopted Ordinance No. 2104 (the “Ordinance”) which, if ratified by voters, will change the permissible use of the property from commercial to residential by amending the General Plan, the Zoning Map, and approving a Specific Plan (“SP -13-02” or “2015 Potrero Grande Specific Plan”)for property  located at 2015 Potrero Grande Drive (the “Property”);
	C. The Ordinance can only become effective upon voter ratification pursuant to MPMC Chapter 21.42;
	D. The Property is currently zoned C-S (Commercial Services) and the General Plan designation is Commercial. The Property is currently occupied by a plant nursery which has been operated on the property since approximately 1977; and
	E. If ratified by voters, the Ordinance would allow construction of an 80 unit residential subdivision at the Property.
	SECTION 3: APPROVALS. The People hereby ratify the Ordinance and, in doing so, also specifically approve:

	A. General Plan Amendment No. GP-13-02 which changes the land use designation of the Property from C-S (Commercial Services) to SP-13-02 (Specific Plan Residential Use) as graphically set forth in attached Exhibit “A,” which is incorporated by reference;
	B. An amendment to the Zoning Map which changes the zoning of the Property from commercial to residential and more specifically from  C-S (Commercial Services) to SP-13-02 as graphically set forth in attached Exhibit “B,” which is incorporated by reference; and
	C. Adoption of the 2015 Potrero Grande Drive Specific Plan as set forth in the Ordinance.
	SECTION 4: INTERPRETATION.  This Proposition must be interpreted so as to be consistent with all federal and state laws, rules, and regulations.  If any section, sub-section, sentence, clause, phrase, part, or portion of this Proposition is held to be invalid or unconstitutional by a final judgment of a court of competent jurisdiction, such decision does not affect the validity of the remaining portions of this Proposition.  The voters declare that this Proposition, and each section, sub-section, sentence, clause, phrase, part, or portion thereof, would have been adopted or passed irrespective of the fact that any one or more sections, sub-sections, sentences, clauses, phrases, part, or portion is found to be invalid.  If any provision of this Proposition is held invalid as applied to any person or circumstance, such invalidity does not affect any application of this Proposition that can be given effect without the invalid application.
	SECTION 5: SEVERABILITY.  If any portion of this Proposition is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, the remainder of the Proposition and the application of such provision to other persons or circumstances will not be affected thereby.  We the People indicate our strong desire that:  (i) the City Council use its best efforts to sustain and reenact that portion, and (ii) the City Council implement this Proposition by taking all steps possible to cure any inadequacies or deficiencies identified by the court in a manner consistent with the express and implied intent of this Proposition, and then adopting or reenacting such portion as necessary or desirable to permit the planning and development of the Project.
	SECTION 6: CONSTRUCTION.  This Proposition must be broadly construed in order to achieve the purposes stated in this Proposition.  It is the intent of the voters that the provisions of this Proposition be interpreted or implemented by the City and others in a manner that facilitates the purposes set forth in this Proposition.
	SECTION 7: ENFORCEABILITY.  Repeal of any provision of the Monterey Park Municipal Code does not affect any penalty, forfeiture, or liability incurred before, or preclude prosecution and imposition of penalties for any violation occurring before this Ordinance’s effective date.  Any such repealed part will remain in full force and effect for sustaining action or prosecuting violations occurring before the effective date of this Ordinance.
	SECTION 8: VALIDITY OF PREVIOUS CODE SECTIONS. If this entire Ordinance or its application is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, any repeal or amendment of the MPMC or other city ordinance by this Ordinance will be rendered void and cause such previous MPMC provision or other the city ordinance to remain in full force and effect for all purposes
	SECTION 9: The Mayor will sign this Initiative and the City Clerk will attest and certify to the passage and adoption of this Ordinance if a majority of the voters voting in the City’s general election on June 3, 2014 approve the proposition asking whether the voters approve this Initiative.
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