
Không được đặt  

các vật dụng cố định trên đường. 

 

Mọi vật dụng cố định (Lều,  

Bàn dã ngoại, Thùng rác, v.v.)  

phải được đặt trên vỉa hè hoặc  

nhà đất riêng/của cư dân. 
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TÊN ĐƯỜNG BỊ CHẮN 

 
BẢO ĐẢM: Bằng việc ký tên dưới đây, người nộp đơn hoàn toàn bảo đảm, bảo vệ và giữ cho Thành phố, giới chức 
cũng như nhân viên của Thành phố không bị tổn hại trước toàn bộ và mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, mất mát, khiếu 
nại, yêu sách và hoạt động tố tụng thuộc mọi tính chất do thương tích cá nhân hoặc mất mát hay thiệt hại tài sản dưới bất 
kỳ hình thức nào, phát sinh hoặc được cho là phát sinh từ hoặc được cho là có liên quan đến tiệc khu phố theo bất kỳ 
hình thức nào.  
 
XÁC NHẬN: Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận sẽ không đặt vật dụng nào ở lộ giới. Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý 
tuân thủ các yêu cầu sau đây đối với tiệc khu phố. Để sử dụng tài sản của Thành phố thì tôi cần tuân thủ những yêu cầu 
này; nếu không tuân thủ, tôi có thể bị hủy bỏ tư cách sử dụng tài sản của Thành phố và đăng cai tổ chức sự kiện. 

• Mọi hoạt động uống rượu bia trên lộ giới (vỉa hè và đường phố) đều là phi pháp. 
• Chỉ được dựng nhà/lâu đài hơi trên đất tư nhân và không được dựng trên lộ giới. 
• Ở mỗi đầu đường có rào chắn, phải phân công một người giám sát có mặc áo bảo hộ để mở đường ra vào cho người 

dân sinh sống ở đó và trong tình huống khẩn cấp. 

• Sở Cứu hỏa Austin yêu cầu không được đặt đồ vật nào trên đường phố. 

 Phải đậu xe ở lối vào ga-ra hoặc bên ngoài đoạn đường bị chắn. 
 

                 

Tên người nộp đơn (Chữ in hoa)   Chữ ký       Ngày  
 

THÀNH PHỐ AUSTIN 
SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM ĐƯỜNG CỤT 
BẢO ĐẢM VÀ XÁC NHẬN 
 


