
 
 

Community Meetings
Off-Street Parking Regulations Update

 
Give us your input on our Off-Street Parking proposals  

City staff will host two community meetings to hear from the public 
(each with the same agenda):
> Thursday, October 22, 6:00-8:00 p.m.  West Oakland Senior 
Center; 1724 Adeline Street
> Wednesday, August 26, 6:00-8:00 p.m.  Fruitvale-San Antonio 
Senior Center; 3301 E. 12th Street (at Fruitvale Transit Village)

If you require translation services at either 
meeting, please contact the City at 
(510) 238-3878 
Light refreshments will be served.

CONTACT US:

Keep up to date with all the latest news on updates to Parking 
Regulations in Oakland through the City’s website and by joining 

the mailing list. Visit: Oaklandnet.com/offstreetparking

Questions or comments?  Please contact Neil 
Gray at the Oakland Strategic Planning Division by 
phone: (510) 238-3878, email: 
ngray@oaklandnet.com  or mail: City of Oakland, 
Attn: Neil Gray, Strategic Planning Division, 250 
Frank Ogawa Plaza, Suite 3315, Oakland CA 94612.

The City of Oakland will be hosting two community meetings to discuss 
proposed updates to the City’s Off-Street Parking Requirements.  
The updates will focus on requirements and standards for on-site 
parking for new construction, but not parking on public streets. The 
process of updating parking requirements began several years ago 
with the hopes of bringing regulations developed in 1965 in line with 
current City policies and priorities.

 
 

Reuniones con la Comunidad
Actualización de las Normas de Estacionamiento

 
Denos su opinión sobre nuestras propuestas de estacionamiento 

Los empleados de la ciudad llevarán a cabo dos reuniones con la 
comunidad a fin de escuchar las opiniones del público en general (las dos 
reuniones tratarán sobre este tema):
> Jueves 22 de octubre, de 6:00 a 8:00 p.m.  West Oakland Senior Center; 
1724 Adeline Street
> Jueves 29 de octubre, de 6:00 a 8:00  p.m.  Fruitvale-San Antonio Senior 
Center; 3301 E. 12th Street (en Fruitvale Transit Village)

Si necesita servicios de traducción para alguna 
de las dos reuniones, comuníquese con el 
Consejo de la Ciudad al (510) 238-3878 
Habrá un servicio de refrigerio ligero.

Comuníquese con nosotros:

Puede conocer las últimas noticias sobre las actualizaciones de las 
normas de estacionamiento en Oakland a través la página web de la 

ciudad, o bien uniéndose a la lista de correo electrónico. 
Visite: Oaklandnet.com/offstreetparking

¿Tiene dudas o comentarios? Comuníquese con Neil 
Gray de la División de Planificación Estratégica de 
Oakland llamando al (510) 238-3878 o envíe un correo 
electrónico a ngray@oaklandnet.com o por correo 
postal a City of Oakland, Attn: Neil Gray, Strategic 
Planning Division, 250 Frank Ogawa Plaza, Suite 3315, 
Oakland CA 94612.

Se llevarán a cabo dos reuniones con la comunidad en la ciudad de Oakland 
a fin de debatir sobre las actualizaciones propuestas para los requisitos de 
estacionamiento fuera de la vía pública en la ciudad. Las actualizaciones se 
enfocarán en los requisitos y las normas de estacionamiento en el lugar para 
las construcciones nuevas, pero no en el estacionamiento en la vía pública. 
El proceso de actualización de los requisitos de estacionamiento comenzó 
varios años atrás con la esperanza de alinear las normas dispuestas en 
1965 con las políticas y prioridades actuales de la ciudad.



 
 

Các Buổi Họp Cộng Đồng
Cập Nhật Các Luật Lệ Về Việc Đậu Xe

Hãy đóng góp ý kiến của quý vị cho chúng tôi về đề nghị Đậu Xe Ở 
Những Nơi Không Phải Là Đường Phố cho Oakland
Ban nhân viên của Thành Phố sẽ tổ chức hai buổi họp cộng đồng để lắng nghe ý 
kiến của công chúng (mỗi buổi họp đều có cùng một nghị trình như nhau):
> Thứ Năm, 22 Tháng Mười, 6:00-8:00 tối.  West Oakland Senior 
Center; 1724 Adeline Street
> Thứ Năm, 29 Tháng Mười, 6:00-8:00 tối.   Fruitvale-San Antonio 
Senior Center; 3301 E. 12th Street (tại Fruitvale Transit Village).

Nếu quý vị cần các dịch vụ thông dịch, xin 
vui lòng liên lạc với Thành Phố ở số
(510) 238-3878 
Các nhà cung cấp thức ăn địa phương sẽ 
cung cấp thức ăn nhẹ và giải khát cho quý vị

Hãy Liên Lạc Với Chúng Tôi

Hãy tiếp tục theo dõi tất cả những tin tức mới nhất về những cập nhật về Luật 
Lệ Về Việc Đậu Xe tại Oakland qua website của Thành Phố và bằng cách tham 

gia danh sách gửi thư. Hãy vào xem:  Oaklandnet.com/offstreetparking

Thắc mắc hoặc phê bình?  Xin quý vị vui lòng liên lạc với 
Neil Gray trong Ban Kế Hoạch Sách Lược của Oakland 
qua số điện thoại: (510) 238-3878, email: ngray@
oaklandnet.com, hoặc thư bưu điện: City of Oakland, 
Attn: Neil Gray, Strategic Planning Division, 250 Frank 
Ogawa Plaza, Suite 3315, Oakland CA 94612.

Thành Phố Oakland sẽ tổ chức hai buổi họp cộng đồng để bàn về những đề 
nghị cập nhật đối với Những Điều Kiện Về Việc Đậu Xe Ở Những Nơi Không 
Phải Là Đường Phố của Thành Phố. Những phần cập nhật này sẽ tập trung 
vào các điều kiện và tiêu chuẩn về việc đậu xe tại chỗ cho khu xây cất mới, 
nhưng không phải là đậu xe trên đường phố công cộng. Tiến trình cập nhật 
những điều kiện về đậu xe đã bắt đầu cách đây vài năm với hy vọng đem 
lại những luật lệ đã được soạn thảo năm 1965 phù hợp với các chính sách 
và ưu tiên hiện thời của Thành Phố.

 
 

社區會議
停車管理條例更新

 
請針對奧克蘭路邊停車提案提供想法

市政府員工會舉行兩場社區會議，藉以聆聽大眾心聲 (兩場會
議的議程相同)：
> 10 月 22 日 (星期四) 晚上 6:00 至 8:00  West Oakland 
Senior Center; 1724 Adeline Street
> 10 月 29 日 (星期四) 晚上 6:00 至 8:00  Fruitvale-
San Antonio Senior Center; 3301 E. 12th Street (位於 

Fruitvale Transit Village)
如果您參與任何一場會議時需要翻譯服
務，請致電  (510) 238-3878 與市政府
聯繫。
屆時會由當地外燴業者供應輕食點心。

與我們聯絡

請造訪奧克蘭市政府網站，或是加入我們的郵寄清單，隨時
掌握奧克蘭市停車管理條例最新消息。 請造訪：  

Oaklandnet.com/offstreetparking

有任何疑問或意見嗎？  請與奧克蘭策略規劃
局 Neil Gray 聯絡，電話號碼是： (510)238-
3878，電子郵件：ngray@oaklandnet.com，
或是致函： City of Oakland, Attn: Neil Gray, 
Strategic Planning Division, 250 Frank Ogawa 
Plaza, Suite 3315, Oakland CA 94612.

奧克蘭市政府將舉行兩場社區會議，針對本市路邊停

車規定提出更新建議。 更新內容將著重於新建工程工

地停車要求和標準，不以公共街道停車事宜為主。 為

使於 1965 年所立的規定符合本市現階段的政策和優

先順序，本市於數年前開始更新停車規定。


