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NOTICE OF ELECTION

TO: THE QUALIFIED VOTERS OF HARRIS COUNTY, TEXAS, WHO RESIDE
IN HARRIS COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46/HCMUD No.
494:

The Board of Emergency Services Commissioners of HARRIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46 has issued an Order calling for an
election to be held on May 10, 2014 from 7:00 AM to 7:00 PM, at which election
all eligible voters residing within the boundaries of HARRIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46 will be entitled to vote on the
following:

BOARD OF EMERGENCY SERVICES COMMISSIONERS
Texas Health and Safety Code § 775.0345
You, the voter, may cast no vote or may cast one vote for each of one, two or
three candidates among those candidates whose name(s) are pre-printed on the
ballot and/or written in by you, the voter, from the official list of certified write-in
candidates.

The Board of Emergency Services Commissioners of HARRIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46 has issued an Order calling for an
election to be held on May 10, 2014 from 7:00 AM to 7:00 PM, at which election
all eligible voters residing within the boundaries of HARRIS COUNTY
EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46/HCMUD No. 494 will be entitled to
vote on the following:

Expansion of District Territory -- Texas Health and Safety Code § 775.051

FOR

AGAINST

“Adding the southern one-half of Harris
County Municipal Utility District No. 494 to
Harris County Emergency Services District
No. 46.”

LOCATIONS OF POLLING PLACES: Qualified voters residing in HARRIS
COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46 may vote in the
appropriate polling place designated for the election. The consolidated county
election precincts and the respective Election Day polling places are described in
Attachment 1, below.

Early voting
Early voting shall be conducted by VERA NYKAZA, the Early Voting Clerk, from
April 28 through May 6, 2014. The consolidated county election precincts and the
respective Early Voting polling places are described in Attachment 2, below.

The Early Voting Clerk's official mailing address to which ballot applications and
ballots voted by mail may be sent is Early Voting Clerk, Harris County
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Emergency Services District No. 46, Atascocita VFD, Administrative Building,
18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346. The ballot applications must be
received by the Early Voting Clerk no later than May 1, 2014, at 5:00 PM.

HARRIS COUNTY EMERGENCY SERVICES DISTRICT NO. 46
By: /s/ Tom Truver, President
ATTEST: By:/s/ Michael T. Wright, Secretary
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ATTACHMENT 1
(Election Day)

HCESD No. 46 Election Precinct 1 Polling Place
County Precincts: Oaks Elementary School
108, 351, 363, 388, 598, 658, 5858 Upper Lake Dr.
659, 674, 764, 776, 885, 911, 964, Humble, Texas 77346
967, 1047

ATTACHMENT 2
(Early Voting)

Atascocita VFD, Administrative Building
18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346
Monday-Friday: 9:00 a.m.- 6:00 p.m.

Saturday, May 3, 2014: 9:00 a.m.- 12:00 noon

Description of territory to be added to the District:

METES AND BOUNDS DESCRIPTION
127.93 ACRES

LOCATED IN THE DAVID HARRIS SURVEY, ABSTRACT NO. 26
HARRIS COUNTY, TEXAS

A DESCRIPTION OF A 127.93 ACRE TRACT OF LAND LOCATED IN THE
DAVID HARRIS SURVEY, ABSTRACT NO. 26, HARRIS COUNTY, TEXAS,
BEING ALL OF TRACTS 2 AND 4 AND A PART OF TRACT 3 AS DESCRIBED
IN THE SECOND CORRECTION SPECIAL WARRANTY DEED TO WYA THE
BRIDGES AT LAKE HOUSTON, LTD. RECORDED UNDER HARRIS COUNTY
CLERK'S FILE (H.C.C.F.) NO. 20100509641; SAID 127.93 ACRE TRACT
BEING A PART OF THE CITY OF HOUSTON BASED ON ANNEXATION INTO
THE CITY OF HOUSTON BY ORDINANCE NO. 65-1556 A-R AND FURTHER
MODIFIED BY CITY OF HOUSTON L. D. FILE NO. 52,202 DATED JANUARY
12, 1977; SAID 127.93 ACRE TRACT BEING MORE PARTICULARLY
DESCRIBED BY METES AND BOUNDS AS FOLLOWS: (Bearings based on
Texas State Plane Coordinate System of 1983, South Central Zone):

BEGINNING at the northwesterly corner of said Tract 2 (called 92.04 acres)
being in the southeasterly right-of-way line of the Beaumont, Sour Lake and
Western Railroad (based on a width of 100 feet) described in the deeds recorded
in Volume 189 - Page 604 and Volume 194 - Page 043 of the Harris County
Deed Records and marking the southwesterly corner of that certain strip of land
conveyed for the re-alignment of the Beaumont, Sour Lake and Western Railroad
described In the deed recorded in Volume 2722 - Page 401 of the Harris County
Deed Records from which 1/2-inch square iron rod found leaning bears North
35°27'East, 0.62 feet, a 1-Inch pinched top pipe was found South 70°32' West,
12.74 feet and a 1-inch iron rod was found South 45°26’ West, 25.0 feet;
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(1) THENCE, North 87°43'53” East, along the southerly right-of-way line of
Beaumont, Sour Lake and Western Railroad re-alignment tract, a distance
of 48.30 feet to a point in the arc of a curve In the southeasterly right-of-
way line of said railroad (being a variable width at this point), marking the
westerly corner of the aforementioned Tract 3 and the southwesterly
corner of that certain deannexation tract called 897.816 acres as
described In the said City of Houston L.D. File No. 52,202 from which a
3/4-inch iron rod was found North 72°08' East, 0.46 feet;

(2) THENCE, North 87°50'34" East, along the southerly line of the called
897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston city
limits line, a distance of 4,535.68 feet to an angle point;

(3) THENCE, North 09°44'15” East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 465.99 feet to an angle point;

(4) THENCE, North 86°40'15" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 428.07 feet to an angle point;

(5) THENCE, North 79°22'15" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 443.79 feet to an angle point;

(6) THENCE, North 41°37'45" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 596.34 feet to an angle point;

(7) THENCE, North 50°07'15" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 611.73 feet to an angle point;

(8) THENCE, North 76°32'45" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 246.07 feet to an angle point;

(9) THENCE, North 42°42'15" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 125.08 feet to an angle point;

(10) THENCE, North 07°12'15" East, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 211.54 feet to an angle palm;
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(11) THENCE, North 33°34'45" West, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 285.52 feet to an angle point;

(12) THENCE, North 36°27'45" West, continuing along the southerly line of the
called 897.816 acre deannexation tract and the remaining City of Houston
city limits line, a distance of 58.86 feet to the intersection with the arc of a
curve in the southerly right-of-way line of the Beaumont, Sour Lake and
Western Railroad (based on a width of 150 feet at this point);

(13) THENCE, in a northeasterly direction along the arc of a curve to the left in
the southeasterly right-of-way line of the Beaumont, Sour Lake and
Western Railroad having a radius of 4,372.28 feet, a central angle of
00°17'06", an arc length of 21.74 feet and a chord bearing North 59°44'03"
East for a distance of 21.74 feet to a 5/8-inch iron rod found. marking the
easterly end of said curve from which a 5/8-inch iron rod with a cap
stamped "MONTGOMERY & ASSOC." was found South 85°48' West, 0.6
feet;

(14) THENCE, North 59°35'30" East, continuing along the southeasterly right-
of-way line of the Beaumont, Sour Lake and Western Railroad, a distance
of 207.75 feet to the intersection with approximate meanders of the 44.5
contour line (based on a 1936 adjusted datum) in the westerly line of that
certain tract of land called 291.29 acres as described in the deeds to City
of Houston recorded in Volume 1598 - Page 328, Volume 1616 - Page
697, Volume 1764 - Page 084, Volume 1823 - Page 482, Volume 1853 -
Page 049 and Volume 1955 - Page 649 of the Harris County Deed
Records;

THENCE, with approximate meanders of the 44.5 contour line (based on a
1936 adjusted datum) in the westerly line of that certain tract of land called
291.29 acres the following courses and distances:

(15) South 38°23'56" East, a distance of 240.45 feet to an angle point;

(16) South 17°23'21" East, a distance of 381.44 feet to an angle point;

(17) South 32°41'04" West, a distance of 380.00 feet to an angle point;

(18) South 77°13'33" West, a distance of 323.12 feet to art angle point;

(19) South 50°45'53" West, a distance or 252.70 feet to an angle point;

(20) South 40°24'04" West, a distance of 1,012.00 feet to an angle point;

(21) South 87°14'24" West, a distance of 761.08 feet to an angle point;
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(22) South 20°16'04" West, a distance of 252.00 feet to the southwesterly
corner of the called 291.29 acre tract and the northwesterly corner of that
certain tract called 83.21 acres as described in the Judgment to the City of
Houston in the County Court at Law Cause No. 75,351;

THENCE, with approximate meanders of the 44.5 contour line (based on a 1936
adjusted datum) in the westerly line of that certain tract of land called 83.21 acres
the following courses and distances:

(23) South 02°00'21" East, a distance of 274.73 feet to an angle point;

(24) South 34°36'04" West, a distance of 390.00 feet to an angle point;

(25) South 65°06'04" West, a distance of 310.00 feet to an angle point;

(26) South 84°06'04" West, a distance of 1,965.00 feet to the southwesterly
corner of the 83.21 acres as described in the Judgment to the City of
Houston in the County Court at Law Cause No. 75,351;

(27) THENCE, South 87°50'48" West, along the southerly line of the
aforementioned WYA Tract 2 and the northerly line of those certain tracts
of land described in the deeds to Walter Jefferson recorded In Harris
County Clerk's Files (H.C.C.F.) No. C575748 and C808012, a distance of
852.31 feet to a 2-inch iron pipe found for the northerly common corner of
said Jefferson tract and that certain tract of land called 49.8857 acres as
described in the deed to Bill B. Curtis and Barbara Jean Curtis recorded in
H.C.C.F. No. U917393;

(28) THENCE, South 88°15'46" West, along the southerly line of the
aforementioned WYA Tract 2 and the northerly line of the called 49.8857
acre tract, a distance of 869.21 feet to the 5/8-Inch iron rod with a cap
stamped "E.H.R.&A. 713-748-4500" found for comer;

(29) THENCE, South 87°30'56" West, continuing along the southerly line of the
aforementioned WYA Tract 2 the northerly line of the called 49.8857 acre
tract, a distance of 100.00 feet to a 1-Inch Iron rod found for the
northwesterly corner of said 49.8857 acre tract and the northeasterly
corner of the aforementioned WYA Tract 4;

(30) THENCE, South 02°35'27" East, along the easterly line of the
aforementioned WYA Tract 4 and the westerly line of the called 49.8857
acre tract, a distance of 536.38 feet to 1-inch Iron rod found far the
southeasterly corner of said Tract 4 and a westerly corner of said 49.8857
acre tract and being in the northerly line of that certain tract of land called
4.0000 acres as described in the deed to Carol Ann Milts recorded in
H.C.C.F. No. W826341;
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(31) THENCE, South 87°52'22" West, along the southerly line of the said WYA
Tract 4 and the northerly line of the called 4.0000 acre tract, passing at a
distance of 482.79 feet a 5/8-inch iron rod marking the northwesterly
corner of the said 4.0000 acre tract and the northeasterly corner of that
certain tract of land called 2.4380 acres as described In the deed to
Annette Mills recorded in H.C.C.F. No. T872892 was found South 02°24'
East, 1.4 feet and continuing for a total distance of distance of 1,347.38
feet to a 5/8-inch Iron rod with a cap stamped "E.H.R.&A. 713-748-4500"
found for the northwesterly cornet of that certain tract of land called 1.720
acres as described in the deed to Carol Mills recorded In H,C.C.F. No.
W826336;

(32) THENCE, South 35°12'23" West, along the southeasterly line of the said
WYA Tract 4 and the northwesterly line of the called 1.720 acre tract, a
distance of 126.15 feet to 5/8-Inch Iron rod with a cap stamped "E.H.R.&A.
713-748-4500” found for the southwesterly corner of said 1.720 acre tract
and being in the southerly line of that certain tract of land called 104.0432
acres as described in the deed to C.M. Frost recorded In Volume 2132 —
Page 409 of the Harris County Deed Records and the northerly line of
Houston Groves, a subdivision recorded in Volume 8, Page 51 of the
Harris County Map Records;

(33) THENCE, South 87°31'23" West, along the southerly line of the said WYA
Tract 4, being the southerly line of the called 104.0432 acre tract and the
northerly line of Houston Graves, distance of 258.78 feet to 5/8-inch Iron
rod with a cap stamped "E.H.R.&A. 713-448-4500" found for the
southwesterly corner of said Tract 4 being in the southeasterly right-of-
way line of the aforementioned Beaumont, Sour Lake and Western
Railroad (based on a width of 250 feet as described In the deed recorded
in Volume 195 - Page 095 of the Harris County Deed Records) from.
which a 5/8-inch iron rod with a cap stamped "MONTGOMERY &
BARNES" was found South 39°47' West, 2.58 feet and from which a 5/8-
inch iron rod with a cap stamped "MILLER SURVEY GROUP" was found
South 34°31' West, 4.79 feet;

(34) THENCE, North 40°05'52" East, along the southeasterly right-of-way line
Beaumont, Sour Lake and Western Railroad, distance of 494.69 feet to
5/8-inch iron rod with a cap stamped "E.H.R.&A. 713-748-4500" found for
corner in the southwesterly line of that certain Beaumont, Sour Lake and
Western Railroad section house tract described in the deed recorded in
Volume 197 - Page 437 of the Harris County Deed Records from which a
5/8-inch iron rod with a cap stamped "MONTGOMERY & BARNES" was
found South 40°39' West, 7.11 feet;

(35) THENCE, South 49°54’08" East, along the southwesterly line of said
Beaumont, Sour Lake and Western Railroad section house tract, distance
of 50.00 feet to 5/8-inch Iron rod with a cap stamped “E.H.R.&A.713-748-
4500" found for the southeasterly corner of said house tract from which a
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5/8-inch iron rod with a cap stamped "MONTGOMERY & BARNES" was
found South 41° West, 7.12 feet;

(36) THENCE, North 40°05'52' East, along the southeasterly line of said
Beaumont, Sour Lake and Western Railroad section house tract, distance
of 100.00 feet to 5/8-inch iron rod with a cap stamped "E.H.R.&A. 713-
7484500* found for the northeasterly corner of said house tract from which
a 5/8-inch iron rod with a cap stamped "MONTGOMERY & BARNES" was
found South 40°31'West, 7.10 feet;

(37) THENCE, North 49°54'08" West, along the northeasterly line of said
Beaumont, Sour Lake and Western Railroad section house tract, distance
of 150A)0 feet to 5/8-inch iron rod with a cap stamped "E.H.R.&A. 713-
748-4500" found for the northwesterly corner of said house tract in the
southeasterly right-of-way line of the Beaumont, Sour Lake and Western
Railroad (based on a width of 150 feet at this point) from which a 5/8-inch
iron rod with a cap stamped "MONTGOMERY & BARNES" was found
South 41°20' West, 7.11 feet;

(38) THENCE, North 40°05'52" East„ along the southeasterly right-of-way line
of said Beaumont, Sour Lake and Western Railroad, passing at a distance
of 166.00 a concrete monument found in the northerly line of the
aforementioned called 104.0432 acre tract and continuing along said right-
of-way for a total distance of 1,283.54 feet to the POINT OF BEGINNING
and containing 127.93 acres of land. This description is prepared in
conjunction with a map prepared December 6, 2010.

This document was prepared under 22 TAC 663.21, does not reflect the results
of an on the ground survey, and is not to be used to convey or establish interests
in real property except those rights and interests implied or established by the
creation or reconfiguration of the boundary of the political subdivision for which it
was prepared.
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AVISO DE ELECCIÓN

PARA: LOS VOTANTES CALIFICADOS DEL CONDADO DE HARRIS,
TEXAS, QUE RESIDEN EN EL DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
NRO. 46/HCMUD No. 494 DEL CONDADO DE HARRIS:

La Junta de Comisionados de Servicios de Emergencia del DISTRITO DE
SERVICIOS DE EMERGENCIA NRO. 46 DEL CONDADO DE HARRIS ha
emitido una Orden que convoca a una elección a realizarse el mayo 10 de 2014
desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM, en la cual todos los votantes elegibles que
residen dentro de los límites del DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
NRO. 46 DEL CONDADO DE HARRIS tendrán derecho a votar por lo siguiente:

JUNTA DE COMISIONADOS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS - Código de
Salud y Seguridad de Texas § 775.0345
Usted, el votante, puede no emitir ningún voto o puede emitir un voto por cada
uno de uno, dos o tres candidatos entre aquellos candidatos cuyo(s) nombre(s)
están preimpresos en la boleta de votación y/o escritos por usted, el votante, de
la lista oficial de candidatos certificados por escrito.

La Junta de Comisionados de Servicios de Emergencia del DISTRITO DE
SERVICIOS DE EMERGENCIA NRO. 46 DEL CONDADO DE HARRIS ha
emitido una Orden que convoca a una elección a realizarse el mayo 10 de 2014
desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM, en la cual todos los votantes elegibles que
residen dentro de los límites del DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
NRO. 46/HCMUD No. 494 DEL CONDADO DE HARRIS tendrán derecho a votar
por lo siguiente:

Expansión del Territorio del Distrito -- Código de Salud y Seguridad de
Texas § 775.051
A FAVOR

EN CONTRA

“Añadir la mitad sur del Distrito de Servicios
Públicos Municipales Nro. 494 del Condado de
Harris al Distrito de Servicios de Emergencia Nro.
46 del Condado de Harris.”

UBACIONES DE LOS LUGARES DE VOTACIÓN: Los votantes calificados que
residen en el DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Nro. 46 DEL
CONDADO DE HARRIS pueden votar en el lugar de votación que corresponda y
haya sido designado para la elección. Los precintos electorales consolidados del
condado y los respectivos lugares de votación del Día de Elección se describen
en el Adjunto 1, más adelante.

Votación anticipada
La votación anticipada estará a cargo de VERA NYKAZA, el Oficial de Votación
Anticipada, desde abril 28 hasta mayo 6 de 2014. Los precintos electorales
consolidados del condado y los respectivos lugares de votación de Votación
Anticipada se describen en el Adjunto 2, más adelante.
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La dirección postal oficial del Oficial de Votación Anticipada a la cual se pueden
enviar las solicitudes para boletas de votación y las boletas de votación por
correo es Early Voting Clerk, Harris County Emergency Services District No. 46,
Atascocita VFD, Administrative Building, 18425 Timber Forest Drive, Humble, TX
77346. El Oficial de Votación Anticipada debe recibir las solicitudes de boleta de
votación antes del mayo 1 de 2014, a las 5:00 PM.

DISTRITO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA NRO. 46 DEL CONDADO DE
HARRIS
Por: /firma/ Tom Truver, Presidente
ATESTIGUA: Por:/firma/ Michael T. Wright, Secretario
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ADJUNTO 1
(Día de Elección)

HCESD Nro. 46 Precinto Electoral 1 Lugar de Votación
Precintos del condado: Oaks Elementary School
108, 351, 363, 388, 598, 658, 5858 Upper Lake Dr.
659, 674, 764, 776, 885, 911, 964, Humble, Texas 77346
967, 1047

ADJUNTO 2
(Votación anticipada)

Atascocita VFD, Administrative Building
18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346

Días/Horario:Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado, 3 de mayo 2014: 9:00 a.m. hasta 12 del mediodía

Descripción del territorio a ser añadido al Distrito:

DESCRIPCIÓN DE LÍMITES Y COLINDANCIAS
127.93 ACRES

UBICADOS EN EL CATASTRO DAVID HARRIS, ABSTRACTO NÚM. 26
CONDADO DE HARRIS, TEXAS

DESCRIPCIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE TERRENO DE 127.93 ACRES
UBICADA EN EL CATASTRO DAVID HARRIS, ABSTRACTO NÚM. 26,
CONDADO DE HARRIS, TEXAS, QUE CONSISTE DE TODAS LAS
EXTENSIONES 2 Y 4 Y UNA PARTE DE LA EXTENSIÓN 3 COMO SE
DESCRIBE EN LA SEGUNDA ESCRITURA DE GARANTÍA DE
CORRECCIÓN ESPECIAL PARA WYA THE BRIDGES AT LAKE
HOUSTON, LTD. REGISTRADO BAJO EL ARCHIVO DEL SECRETARIO
DEL CONDADO DE HARRIS (H.C.C.F.) NÚM 20100509641; DICHA
EXTENSIÓN DE 127.93 ACRES ES UNA PARTE DE LA CIUDAD DE
HOUSTON BASADA EN LA ANEXIÓN A LA CIUDAD DE HOUSTON
POR LA ORDENANZA NÚM. 65-1556 A-R Y MODIFICADA
ADICIONALMENTE POR EL ARCHIVO L. D. NÚM. 52,202 DE LA
CIUDAD DE HOUSTON FECHADO EL 12 DE ENERO DE 1977; DICHA
EXTENSIÓN DE 127.93 ACRES SE DESCRIBE CON MAYORES
DETALLES EN LOS LÍMITES Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: (Las
orientaciones se basan en el Sistema de Coordenadas de Planos del
Estado de Texas de 1983, Zona Central Sur):

COMENZANDO en la esquina noroeste de dicha Extensión 2 (llamada
92.04 acres) que se encuentra en la línea sudeste del derecho de paso de
la línea férrea Sour Lake and Western de Beaumont (basado en un ancho
de 100 pies) descrito en las escrituras registradas en el Volumen 189 –
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Página 604 y Volumen 194 – Página 043 de los Archivos de Escrituras del
Condado de Harris y haciendo la esquina suroeste de dicha franja de
terreno transferida para la realineación de la línea férrea Sour Lake and
Western de Beaumont descrito en las escrituras registradas en el
Volumen 2722 – Página 401 de los Archivos de Escrituras del Condado
de Harris de los cuales una barra de hierro de ½ pulgada dirige la
orientación Norte 35° 27’ Este; 0.63 pies, un tubo con punta pellizcada de
1 pulgada se encontró al Sur 70° 32’ Oeste, 12.74 pies y una barra de
hierro de 1 pulgada se encontró al Sur 45° 26’ Oeste, 25.0 pies.

(1) DESDE AHÍ, Norte 87° 43’ 53” Este, a lo largo de la línea sur de derecho
de paso de la extensión de realineación de la línea férrea Sour Lake and
Western de Beaumont, una distancia de 48.30 pies hasta un punto en el
arco de una curva en la línea sudeste del derecho de paso de dicha vía
férrea (siendo un ancho variable en este punto), marcando la esquina
oeste de la Extensión 3 previamente mencionada y la esquina sudoeste
de esa extensión de desincorporación llamada 897.816 acres como se
describe en dicho Archivo L.D. Núm. 52,202 de la Ciudad de Houston de
lo cual se encontró una barra de hierro de ¾ pulg. Norte 72° 08’ Este,
0.46 pies;

(2) DESDE AHÍ, Norte 87° 50’ 34” Este, a lo largo de la línea sur de la
llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto de la
línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una distancia
de 4,535.68 pies hasta un punto angular;

(3) DESDE AHÍ, Norte 09.44’ 15” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 465.99 pies hasta un punto angular;

(4) DESDE AHÍ, Norte 86° 40’ 15” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 428.07 pies hasta un punto angular;

(5) DESDE AHÍ, Norte 79° 22’ 1 S” Este, continuando a lo largo de la línea
sur de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el
resto de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 443.79 pies hasta un punto angular;

(6) DESDE AHÍ, Norte 41° 37’ 45” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 596.34 pies hasta un punto angular;
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(7) DESDE AHÍ, Norte 50° 07’ 15” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 611.73 pies hasta un punto angular;

(8) DESDE AHÍ, Norte 76° 32’ 45” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 246.07 pies hasta un punto angular;

(9) DESDE AHÍ, Norte 42° 42’ 15” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una distancia
de 128.08 pies hasta un punto angular;

(10) DESDE AHÍ, Norte 07° 12’ 1S” Este, continuando a lo largo de la línea sur
de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el resto
de la línea los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una distancia
de 211.54 pies hasta un punto angular;

(11) DESDE AHÍ, Norte 33° 34’ 45” Oeste, continuando a lo largo de la línea
sur de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el
resto de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 285.52 pies hasta un punto angular;

(12) DESDE AHÍ, Norte 36° 27’ 45” Oeste, continuando a lo largo de la línea
sur de la llamada extensión de desincorporación de 897.816 acres y el
resto de la línea de los límites de la ciudad de la Ciudad de Houston, una
distancia de 58.86 pies hasta la intersección con el arco de una curva en
la línea sur del derecho de paso de la vía férrea Sour Lake and Western
de Beaumont (basado en un ancho de 150 pies en este punto);

(13) DESDE AHÍ en dirección nordeste a lo largo del arco de una curva a la
izquierda de la línea sudeste del derecho de paso de la vía férrea Sour
Lake and Western de Beaumont con un radio de 4,372.28 pies, un ángulo
central de 00° 17’ 06”, una longitud de arco de 21.74 pies y una cuerda en
dirección Norte 59° 44’ 03” Este por una distancia de 21.74 pies a una
barra de hierro de 5/8 pulg. que se encontró marcando el extremo este de
dicha curva desde la cual se encuentra una barra de hierro de 5/8 pulg.
con una tapa grabada “MONTGOMERY & ASSOC.” Sur 85° 48’ Oeste,
0.6 pies.

(14) DESDE AHÍ, Norte 59° 35’ 30” Este, continuando a lo largo de la línea
sudeste del derecho de paso de la vía férrea Sour Lake and Western de
Beaumont, una distancia de 207.75 pies hasta la intersección con
sinuosidades aproximadas de la línea de contorno de 44.5 (basado en
datos ajustados de 1936) en la línea oeste de dicha extensión de terreno
llamada 291.29 acres, como se describe en las escrituras de la Ciudad de
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Houston registradas en el Volumen 1958 – Página 328, Volumen 1616 –
Página 697, Volumen 1764 – Página 084m – Volumen 1823 – Página
482, Volumen 1853 – Página 049 y Volumen 1955 – Página 649 de los
Archivos de Escrituras del Condado de Harris;

DESDE AHÍ, con sinuosidades aproximadas de la línea de contorno 44.5
(basado en los datos ajustados de 1936) en la línea oeste de dicha
extensión de terreno llamada 291.29 acres, las siguientes direcciones y
distancias:

(15) Sur 38° 23’ 56” Este, una distancia de 240.45 pies hasta un punto
angular;

(16) Sur 17° 23’ 21” Este, una distancia de 381.44 pies hasta un punto
angular;

(17) Sur 32.41’ 04” Oeste, una distancia de 380.00 pies hasta un punto
angular;

(18) Sur 77° 13’ 33” Oeste, una distancia de 323.12 pies hasta un punto
angular;

(19) Sur 50° 45’ 53” Oeste, una distancia de 252.70 pies hasta un punto
angular;

(20) Sur 40° 24’ 04” Oeste, una distancia de 1,012.00 pies hasta un punto
angular;

(21) Sur 87° 14’ 24” Oeste, una distancia de 761.08 pies hasta un punto
angular;

(22) Sur 20° 16’ 04” Oeste, una distancia de 252.00 pies hasta la esquina
suroeste de la llamada extensión de 291.29 acres y la esquina noroeste
de dicha extensión llamada 83.21 acres como se describe en la Sentencia
a la Ciudad de Houston en la Causa Judicial Núm. 75,351 del Tribunal del
Condado;

DESDE AHÍ, con sinuosidades aproximadas de la línea de contorno 44.5
(basado en los datos ajustados de 1936) en la línea oeste de dicha
extensión de terreno llamada 83.21 acres, las siguientes direcciones y
distancias:

(23) Sur 02° 00’ 21” Este, una distancia de 274.73 pies hasta un punto
angular;

(24) Sur 34° 36’ 04” Oeste, una distancia de 390.00 pies hasta un punto
angular;
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(25) Sur 65° 06’ 04” Oeste, una distancia de 310.00 pies hasta un punto
angular;

(26) Sur 84° 06’ 04” Oeste, una distancia de 1,965.00 pies hasta la esquina
suroeste de los 83.21 acres como se describe en la sentencia a la Ciudad
de Houston en la Causa Judicial Núm. 75,351 del Tribunal del Condado;

(27) DESDE AHÍ, Sur 87° 50’ 48” Oeste, a lo largo de la línea sur de la
Extensión 2 WYA indicada previamente y la línea norte de dichas
extensiones de terreno descritas en las escrituras para Walter Jefferson
registradas en los Archivos de los Secretarios del Condado de Harris
(H.C.C.F) Núm. C575748 y C808012, una distancia de 852.31 pies hasta
un tubo de hierro de 2 pulgadas que se encuentra para la esquina común
norte de dicha extensión Jefferson y esa dicha extensión de terreno
llamada 49.8857 acres como se describe en las escrituras para Bill 8.
Curtis y Barbara Jean Curtis registradas en H.C.C.F. Núm. U917393;

(28) DESDE AHÍ, Sur 88° 1S’ 46” Oeste, a lo largo de la línea sur de la
Extensión 2 WYA indicada previamente y la línea norte de la llamada
extensión de 49.8857 acres, una distancia de 869.21 pies hasta la barra
de hierro de 5/8 pulg. con una tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500”
encontrada para esquina;

(29) DESDE AHÍ, Sur 87° 30’ 56” Oeste, continuando a lo largo de la línea sur
de la Extensión 2 WYA indicada previamente, la línea norte de la llamada
extensión de 49.8857 acres, una distancia de 100.00 pies hasta una barra
de hierro de 1 pulgada encontrada para la esquina noroeste de dicha
extensión de 49.8857 acres y la esquina nordeste de la Extensión 4 WYA
indicada previamente;

(30) DESDE AHÍ, Sur 02° 35’ 27” Este, a lo largo de la línea este de la
Extensión 4 WYA indicada previamente y la línea oeste de la llamada
extensión de 49.8857 acres, una distancia de 536.38 pies hasta una barra
de hierro de 1 pulgada encontrada para la esquina sudeste de dicha
Extensión 4 y la esquina oeste de dicha extensión de 49.8857 acres y
siendo la línea norte de dicha extensión de terreno llamada 4.0000 acres
como se describe en las escrituras para Carol Ann Mills registradas en
H.C.C.F. Núm. W826341;

(31) DESDE AHÍ, Sur 87° 52’ 22” Oeste, a lo largo de la línea sur de dicha
Extensión 4 WYA y la línea norte de la llamada extensión de 4.0000
acres, pasando a una distancia de 482.79 pies una barra de hierro de 5/8
pulg. marcando la esquina noroeste de dicha extensión de 4.0000 acres y
la esquina nordeste de dicha extensión de terreno llamada 2.4380 acres
como se describe en las escrituras para Annette Mills registradas en
H.C.C.F. Núm. T87289.2 que se encontró al Sur 02° 24’ Este, 1.4 pies y
continuando por una distancia total de 1,347.38 pies hasta una barra de
hierro de 5/8 pulg. con una tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500”
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encontrada en la esquina noroeste de dicha extensión de terreno llamada
1.720 acres como se describe en las escrituras para Carol Mills
registradas en H.C.C.F. Núm. W826336;

(32) DESDE AHÍ, Sur 35° 12’ 23” Oeste, a lo largo de la línea sudeste de dicha
Extensión 4 WYA y la línea noroeste de la llamada extensión de 1.720
acres, una distancia de 126.15 pies hasta una barra de hierro de 5/8 pulg.
con una tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500” encontrada para la
esquina suroeste de dicha extensión de 1.720 acres y siendo la línea sur
de dicha extensión de terreno llamada 104.0432 acres como se describe
en las escrituras para C.M. Frost registradas en el Volumen 2132 –
Página 409 de los Archivos de Escrituras del Condado de Harris y la línea
norte de Houston Groves, una subdivisión registrada en el Volumen 8,
Página 51 de los Archivos de Mapas del Condado de Harris;

(33) DESDE AHÍ, Sur 87° 31’ 23” Oeste, a lo largo de la línea sur de dicha
Extensión 4 WYA, siendo la línea sur de la llamada extensión de
104.0432 acres y la línea norte de Houston Groves, una distancia de
258.78 pies hasta la barra de hierro de 5/8 pulg. con una tapa grabada
“E.H.R.&A. 713-748-4500” encontrada para la esquina suroeste de dicha
Extensión 4 que se encuentra en la línea sudeste del derecho de paso de
la vía férrea Sour Lake and Western de Beaumont mencionada
previamente (basado en un ancho de 250 pies como se describe en las
escrituras registradas en el Volumen 195 – Página 095 de los Archivos de
Escrituras del Condado de Harris) desde donde se encontró una barra de
hierro de 5/8 pulg. con una tapa grabada con “MONTGOMERY &
BARNES” al Sur 39° 47’ Oeste, 2.55 pies y desde la cual se encontró una
barra de hierro de 5/8 pulg. con tapa grabada “MILLER SURVEY
GROUP” al Sur 34° 31’ Oeste, 4.79 pies;

(34) DESDE AHÍ, Norte 40° 05’ 52” Este, a lo largo de la línea sudeste del
derecho de paso de la vía férrea Sour Lake and Western de Beaumont,
distancia de 494.69 pies hasta una barra de hierro de 5/8 pulg. con una
tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500” encontrada para la esquina en la
línea suroeste de dicha extensión de casas de la sección de la vía férrea
Sour Lake and Western de Beaumont descrita en las escrituras
registradas en el Volumen 197 – Página 437 de los Archivos de Escrituras
del Condado de Harris desde los cuales se encontró una barra de hierro
de 5/8 pulg. con tapa grabada “MONTGOMERY & BARNES” al Sur 40°
39’ Oeste, 7.11 pies;

(35) DESDE AHÍ, Sur 49° 54’ 08” Este, a lo largo de la línea suroeste de dicha
extensión de casas de la sección de vías férreas Sour Lake and Western
de Beaumont, distancia de 50.00 pies hasta una barra de hierro de 5/8
pulg. con tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500” encontrada para la
esquina sudeste de dicha extensión de casas desde la cual se encontró
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una barra de hierro de 5/8 pulg. con tapa grabada “MONTGOMERY &
BARNES” al Sur 41° Oeste, 7.12 pies;

(36) DESDE AHÍ, Norte 40° 05’ 52” Este, a lo largo de la línea sudeste de
dicha distancia de 100.00 pies de la extensión de casas de la sección de
la vía férrea Sour Lake and Western de Beaumont hasta una barra de
hierro de 5/8 pulg. con tapa grabada “E.H.R.&A. 713-748-4500”
encontrada para la esquina nordeste de dicha extensión de casas desde
la cual se encuentra una barra de hierro de 5/8 pulg. con tapa grabada
“MONTGOMERY & BARNES” al Sur 40° 31’ Oeste, 7.10 pies;

(37) DESDE AHÍ, Norte 49° 54’ 08” Oeste, a lo largo de la línea nordeste de
dicha distancia de 150.00 pies de la extensión de casas de la sección de
la vía férrea Sour Lake and Western de Beaumont hasta una barra de
hierro de 5/8 pulg. con tapa grabada “E.H.R&A. 713-748-4500”
encontrada para la esquina noroeste de dicha extensión de casas en la
línea sudeste del derecho de paso de la vía férrea Sour Lake and
Western de Beaumont (basado en un ancho de 150 pies en este punto)
desde el cual se encontró una barra de hierro de 5/8 pulg. con una tapa
grabada “MONTGOMERY & BARNES” al Sur 41° 20’ Oeste, 7.11 pies;

(38) DESDE AHÍ, Norte 40° 05’ 52” Este, a lo largo de la línea sudeste del
derecho de paso de dicha vía férrea Sour Lake and Western de
Beaumont, pasando a una distancia de 166.00 un monumento de
concreto encontrado en la línea norte de la llamada extensión de
104.0432 acres indicada previamente y continuando a lo largo de dicho
derecho de paso por una distancia total de 1,283.54 pies hasta el PUNTO
DE INICIO y que contiene 127.93 acres de terreno. Esta descripción se
preparó en conjunto con un mapa preparado el 6 de diciembre de 2010.

Este documento se preparó bajo 22 TAC 663.21, no refleja los resultados de una
inspección catastral de terreno y no se debe usar para transferir o establecer los
intereses de bienes inmuebles, salvo aquellos derechos e intereses implícitos o
establecidos mediante la creación o reconfiguración de los límites territoriales de
la subdivisión política para la cual se preparó dicho documento.
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THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ

GỬI: CÁC CỬ TRI HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA QUẬN HARRIS, TEXAS, HIỆN 
ĐANG CƯ NGỤ TRONG CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP SỐ 46/HCMUD No.
494 QUẬN HARRIS:

Ủy Ban Điều Hành Dịch Vụ Khẩn Cấp của CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP SỐ 
46 QUẬN HARRIS đã thông qua một Lệnh yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử vào
ngày 10 tháng Năm, 2014, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tại cuộc bầu cử đó tất cả các 
cử tri hội đủ điều kiện hiện cư ngụ trong phạm vi của CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN 
CẤP SỐ 46 QUẬN HARRIS sẽ bỏ phiếu về các vấn đề sau:

ỦY BAN ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ KHẨN CẤP - Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn
Texas § 775.0345
Quý vị, cử tri, có thể bỏ phiếu trống hoặc bỏ phiếu chọn mỗi một, hai, hoặc ba 
ứng cử viên trong số các ứng cử viên có tên in sẵn trên lá phiếu và/hoặc do quý 
vị cử tri viết thêm từ danh sách các cử tri viết thêm đã được chứng nhận chính 
thức.

Ủy Ban Điều Hành Dịch Vụ Khẩn Cấp của CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP SỐ 
46 QUẬN HARRIS đã thông qua một Lệnh yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử vào
ngày 10 tháng Năm, 2014, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, tại cuộc bầu cử đó tất cả các 
cử tri hội đủ điều kiện hiện cư ngụ trong phạm vi của CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN 
CẤP SỐ 46/HCMUD No. 494 QUẬN HARRIS sẽ bỏ phiếu về các vấn đề sau:

Mở rộng Lãnh Thổ Quận Hạt-- Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn Texas §
775.051

THUẬN

CHỐNG

“Bổ sung một nửa phần phía nam của Cơ Quan
Tiện Ích Thành Phố Số 494 Quận Harris vào Cơ
Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Số 46 Quận Harris.”

CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU: Các cử tri hội đủ điều kiện cư ngụ trong phạm vi 
CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP SỐ 46 QUẬN HARRIS có thể bỏ phiếu cho 
cuộc bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu thích hợp đã chỉ định. Các phân khu bầu cử 
quận hạt kết hợp và các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử tương ứng được 
mô tả trong Phần Đính Kèm 1 dưới đây.

Bỏ phiếu sớm
Bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành bởi VERA NYKAZA, Thư Ký phụ trách Bỏ 
Phiếu Sớm, từ ngày 28 tháng Tư đến ngày 6 tháng Năm, 2014. Các phân khu
bầu cử quận hạt kết hợp và các địa điểm Bỏ Phiếu Sớm tương ứng được mô tả 
trong Phần Đính Kèm 2 dưới đây.

Địa chỉ thư chính thức của Thư Ký Phụ Trách Bỏ Phiếu Sớm nơi quý vị gửi đơn
xin lá phiếu và gửi trở lại các lá phiếu bầu qua thư về cho Thư Ký Phụ Trách Bỏ 
Phiếu Sớm, Cơ Quan Dịch Vụ Khẩn Cấp Số 46 Quận Harris, Atascocita VFD,
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Administrative Building, 18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346. Các đơn
xin lá phiếu phải được Thư Ký Phụ Trách Bỏ Phiếu Sớm nhận được không trễ 
hơn ngày, 1 tháng Năm, 2014, lúc 5:00 giờ chiều.

CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP SỐ 46 QUẬN HARRIS
Bởi:  /s/ Tom Truver, Chủ Tịch
CHỨNG THỰC: Bởi:  /s/ Michael T. Wright, Thư Ký
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PHẦN ĐÍNH KÈM 1
(Ngày Bầu Cử)

HCESD Số 46 Phân Khu Bầu Cử 1 Địa Điểm Bỏ Phiếu
Các Phân Khu Quận Hạt:  Oaks Elementary School
108, 351, 363, 388, 598, 658, 5858 Upper Lake Dr.
659, 674, 764, 776, 885, 911, 964, Humble, Texas 77346
967, 1047

PHẦN ĐÍNH KÈM 2
(Bỏ phiếu sớm)

Atascocita VFD, Administrative Building
18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346

Ngày/Giờ: Thứ Hai-Thứ Sáu, 9 giờ sáng – 6 giờ chiều
Thứ Bảy, 3 tháng Năm, 2014: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa

Mô tả lãnh thổ sẽ được bổ sung vào Cơ Quan:

PHỤ LỤC A
MÔ TẢ VỀ CÁC ĐIỂM GIỚI HẠN VÀ RANH GIỚI

127.93 MẪU ANH 
NẰM TRONG BẢN KHẢO SÁT DAVID HARRIS, TÀI LIỆU TÓM TẮT SỐ  26

QUẬN HARRIS, TEXAS

PHẦN MÔ TẢ VỀ DẢI ĐẤT 127.93 MẪU ANH NẰM TRONG BẢN KHẢO 
SÁT DAVID HARRIS, TÀI LIỆU TÓM TẮT SỐ 26, QUẬN HARRIS, TEXAS, 
LÀ TOÀN BỘ KHU ĐẤT 2 VÀ 4 VÀ MỘT PHẦN CỦA KHU ĐẤT 3 NHƯ
MÔ TẢ TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU ĐẶC BIỆT HIỆU CHỈNH 
LẦN THỨ HAI CHO WYA THE BRIDGES TẠI LAKE HOUSTON, LTD. GHI 
TRONG HỒ SƠ CỦA THƯ KÝ QUẬN HARRIS (H.C.C.F.) SỐ 20100509641; 
KHU ĐẤT 127.93 MẪU ANH NÓI TRÊN NĂM TRONG THÀNH PHỐ 
HOUSTON DỰA TRÊN VIỆC SÁT NHẬP VÀO THÀNH PHỐ HOUSTON 
THEO SẮC LỆNH SỐ  65-1556 A-R VÀ ĐƯỢC TU CHỈNH THÊM BỞI HỒ 
SƠ L. D. D. THÀNH PHỐ HOUSTON SỐ 52,202 NGÀY 12 THÁNG MỘT, 
1977; KHU ĐẤT 127.93 MẪU ANH NÓI TRÊN ĐƯỢC MÔ TẢ CỤ THỂ HƠN
THEO CÁC ĐƯỜNG RANH GIỚI VÀ GIỚI HẠN NHƯ SAU: (Các vị trí hướng 
dựa trên Hệ Mặt Phẳng Tọa Độ của Tiểu Bang Texas năm 1983, Vùng trung tâm
phía nam):

BẮT ĐẦU tại góc theo hướng tây bắc của Khu đất 2 (gọi là 92.04 mẫu Anh) nằm 
trong tuyến đường hướng nam có một phần được sử dụng vào mục đích công 
cộng của Beaumont, Sour Lake và Western Railroad (dựa trên chiều rộng 100 
feet) được mô tả trong giấy chứng nhận sở hữu ghi trong Tập 189 - Trang 604 và
Tập 194 - Trang 043 Hồ sơ Giấy chứng nhận sở hữu của Quận Harris và đánh dấu 
góc hướng tây nam của khu đất đó được chuyển đổi để điều chỉnh lại Beaumont, 
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Sour Lake và Western Railroad như mô tả trong giấy chứng nhận sở hữu ghi 
trong Tập 2722 - Trang 401 Hồ sơ Giấy chứng nhận sở hữu của Quận Harris, từ 
đó có thanh sắt 1/2 inch vuông ở hướng Bắc 35°27'hướng Đông; 0.62 feet, có một 
đường ống đầu hẹp cỡ 1-Inch ở hướng Nam 70°32' hướng Tây, 12.74 feet và có
một thanh sắt cỡ 1-inch ở hướng Nam 45°26' hướng Tây, 25.0 feet

(1) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 87°43'53" hướng Đông, dọc theo tuyến đường hướng nam có 
một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của dải đất điều chỉnh lại 
Beaumont, Sour Lake và Western Railroad, khoảng cách 48.30 feet tới một điểm 
trong vòm cong của đoạn cong trong tuyến đường theo hướng đông nam có một 
phần được sử dụng vào mục đích công cộng của đường ray xe lửa nói trên (có
chiều rộng khác nhau ở điểm này), đánh dấu góc hướng tây nam của dải đất phân 
tách gọi là 897.816 mẫu Anh như mô tả trong  Hồ sơ L.D. Thành phố Houston số 
52,202 từ đó có một thanh sắt cỡ 3/4-inch ở hướng Bắc 72°08' hướng Đông, 0.46
feet;

(2) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 87°50'34" hướng Đông, dọc theo tuyến đường theo hướng 
nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường ranh 
giới Thành phố Houston, cách 4,535.68 feet tới một điểm góc;

(3) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 09.44'15" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 465.99 feet tới một điểm góc;

(4) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 86°40`15" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 428.07 feet tới một điểm góc;

(5) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 79°22'1 S" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 443.79 feet tới một điểm góc;

(6) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 41°37'45" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 596.34 feet tới một điểm góc;

(7) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 50°07'15" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 611.73 feet tới một điểm góc;

(8) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 76°32'45" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 246.07 feet tới một điểm góc;

(9) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 42°42'15" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 125.08 feet tới một điểm góc;
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(10) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 07°12'1S" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 211.54 feet tới một điểm góc;

(11) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 33°34'45' hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam gọi là khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, cách 285.52 feet tới một điểm góc;

(12) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 36°27'45" hướng Tây, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam của khu đất phân tách 897.816 mẫu Anh và phần còn lại của đường 
ranh giới Thành phố Houston, khoảng cách 58.86 feet tới nơi giao nhau với vòm
cong của đoạn cong trong tuyến đường hướng nam có một phần được sử dụng vào
mục đích công cộng của Beaumont, Sour Lake và Western Railroad (dựa trên
chiều rộng 150 feet tại điểm này);

(13) TỪ ĐÓ, theo hướng đông bắc dọc theo vòm cong của hình vòng cung sang bên
trái trong tuyến đường hướng nam có một phần được sử dụng vào mục đích công 
cộng của Beaumont, Sour Lake và Western Railroad có bán kính 4,372.28 feet,
một góc giữa 00°17'06", và chiều dài hình vòng cung 21.74 feet và dây cung
hướng Bắc 59°44'03" hướng Đông cho khoảng cách 21.74 feet tới một thanh sắt 
5/8-inch đánh dấu đầu hướng đông của hình vòng cung nói trên, từ đó có một 
thanh sắt có nắp ghi "MONTGOMERY & ASSOC." tại hướng Nam 85°48' 
hướng Tây, 0.6 feet

(14) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 59°35'30" hướng Đông, tiếp tục dọc theo tuyến đường hướng 
nam có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của Beaumont, Sour 
Lake và Western Railroad, khoảng cách 207.75 feet tới nơi giao nhau với các 
đoạn uốn khúc của đường viền 44.5 (dựa trên dữ liệu đã được điều chỉnh năm 
1936) trong tuyến đường theo hướng tây của khu đất 291.29 mẫu Anh như mô tả 
trong giấy chứng nhận sở hữu của Thành phố Houston ghi trong Tập 1598 - Trang
328, Tập 1616 - Trang 697, Tập 1764 - Trang 084, Tập 1823 - Trang 482, Tập 
1853 -Trang 049 và Tập 1955 -Trang 649 của Hồ sơ Giấy chứng nhận sở hữu 
Quận Harris;

TỪ ĐÓ, với các đoạn uốn khúc ước chừng của đường viền 44.5 (dựa trên dữ liệu 
đã điều chỉnh năm 1936) trong tuyến đường hướng tây của dải đất tên là 291.29
mẫu Anh các đoạn và khoảng cách sau đây:

(15) Hướng Nam 38°23'56" hướng Đông, khoảng cách 240.45 feet tới một điểm góc; 
(16) Hướng Nam 17°23'21" hướng Đông, khoảng cách 381.44 feet tới một điểm 
góc; (17) Hướng Nam 32.41'04" hướng Tây, khoảng cách 380.00 feet tới một 
điểm góc; (18) Hướng Nam 77°13'33" hướng Tây, khoảng cách 323.12 feet tới 
một điểm góc; (19)Hướng Nam 50°45'53" hướng Tây, khoảng cách 252.70 feet
tới một điểm góc;

(20) Hướng Nam 40•24'04" hướng Tây, khoảng cách 1,012.00 feet tới một điểm góc;
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(21) Hướng Nam 87°14'24" hướng Tây, khoảng cách 761.08 feet tới một điểm góc;

(22) Hướng Nam 20°16'04" hướng Tây, khoảng cách 252.00 feet tới góc hướng tây 
nam của con đường 291.29 mẫu Anh và góc hướng tây bắc của khu đất tên là
83.21 mẫu Anh đó như mô tả trong Phán quyết gửi Thành phố Houston tại Tòa án
Quận trong Điều luật số 75,351;

TỪ ĐÓ, với các đoạn uốn khúc ước chừng của đường viền 44.5 (dựa trên dữ liệu 
đã điều chỉnh năm 1936) trong tuyến đường theo hướng tây của khu đất 83.21 
mẫu Anh các đoạn và khoảng cách sau đây;

(23) Hướng Nam 02°00'21" hướng Đông, khoảng cách 274.73 feet tới một điểm góc; 
(24) Hướng Nam 34°36'04" hướng Tây, khoảng cách 390.00 feet tới một điểm 
góc (25) Hướng Nam 65°06'04" hướng Tây, khoảng cách 310.00 feet tới một 
điểm góc;

(26) Hướng Nam 84°06'04" hướng Tây, khoảng cách 1,965.00 feet tới góc hướng tây 
nam của 83.21 mẫu Anh như mô tả trong phán quyết cho Thành phố Houston tại 
Tòa án Quận trong Điều luật số 75,351;

(27) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 87°50'48" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
nam của WYA Khu đất 2 nói trên và tuyến đường theo hướng bắc của các khu đất 
cụ thể được mô tả trong giấy chứng nhận sở hữu cho Walter Jefferson lưu trong
Hồ Sơ Thư Ký Quận Harris (H.C.C.F.) số C575748 và C808012, khoảng cách 
852.31 feet tới một đường ống sắt rộng 2-inch nằm ở góc công cộng hướng bắc 
của con đường Jefferson nói trên và một khu đất gọi là 49.8857 mẫu Anh như mô
tả trong giấy chứng nhận sở hữu cho Bill 8. Curtis và Barbara Jean Cuts lưu trong
H.C.C.F. số U917393;

(28) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 88°1S'46" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
nam WYA Khu đất 2 nói trên và tuyến đường theo hướng bắc của khu đất 
49.8857 mẫu Anh, khoảng cách 869.21 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi 
"E.H.R.&A. 713-748-4500" cho góc;

(29) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 87°30'56" hướng Tây, tiếp tục dọc theo tuyến đường theo 
hướng nam WYA Khu đất 2 nói trên tuyến đường theo hướng bắc của dải đất
49.8857 mẫu Anh, khoảng cách 100.00 feet tới một thanh sắt cỡ 1-inch cho góc
hướng tây bắc của khu đất  49.8857 mẫu Anh nói trên và góc hướng đông bắc của 
WYA Khu đất 4 đã nói;

(30) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 02°35'27'1 hướng Đông, dọc theo tuyến đường theo hướng 
đông của WYA Khu đất 4 đã nói và tuyến đường theo hướng tây của khu đất 
49:8857 mẫu Anh, khoảng cách 536.38 feet tới một thanh sắt cỡ 1-inch có ở đó.   
góc hướng đông nam của Khu đất 4 nói trên và góc hướng tây của dải đất 49.8857 
mẫu Anh và là tuyến đường theo hướng bắc của khu đất gọi là 4.0000 mẫu Anh 
như mô tả trong giấy chứng nhận sở hữu cho Carol Ann Mills ghi trong H.C.C.F. 
số W826341;
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(31) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 87°52'22" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
nam của WYA Khu đất 4 nói trên và tuyến đường theo hướng bắc của khu đất 
4.0000 mẫu Anh, đi qua ở khoảng cách 482.79 feet có một thanh sắt cỡ 5/8-inch
đánh dấu góc hướng đông bắc của khu đất gọi là 4.0000 mẫu Anh và góc hướng 
đông bắc của dải đất tên là 2.4380 mẫu Anh như mô tả trong giấy chứng nhận sở 
hữu cho Annette Mills được lưu trong H.C.C.F. số T87289.2 ở hướng Nam 02°24' 
hướng Đông, 1.4 feet và tiếp tục một khoảng cách tổng cộng là 1,347.38 feet tới 
một thanh sắt cỡ 5/8 inch có nắp ghi "E.H.R.&A. 713-748-4500" cho góc hướng 
đông bắc của khu đất tên là 1.720 mẫu Anh như mô tả trong giấy chứng nhận sở 
hữu cho Carol Mills được lưu trong H.C.C.F. số W826336;

(32) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 35°12'23" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
đông nam của WYA Khu đất 4 nói trên và tuyến đường theo hướng tây bắc của 
khu đất tên là 1.720 mẫu Anh một khoảng cách 126.15 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-
Inch có nắp ghi "E.H.R.&A. 713-748-4500° cho góc phía tây nam của dải đất 
1.720 mẫu Anh nói trên và ở trong tuyến đường hướng nam của dải đất gọi là
104.0432 mẫu Anh như mô tả trong giấy chứng nhận sở hữu cho C.M. Frost được 
lưu trong Tập 2132 - Trang 409 Hồ sơ Giấy chứng nhận sở hữu của Quận Harris 
và tuyến đường theo hướng bắc của khu phố Houston Groves, ghi trong Tập 8, 
Trang 51 của Hồ Sơ Bản Đồ Quận Harris;

(33) TỪ ĐÓ, hướng Nam 87°31'23" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
nam của WYA Khu đất 4 nói trên, là tuyến đường theo hướng nam của khu đất 
tên là 104.0432 mẫu Anh và tuyến đường theo hướng bắc của Houston Groves, 
khoảng cách 258.78 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "E.H.R.&A. 713-
748-4500" cho góc hướng tây nam của Khu đất 4 nói trên, nằm trong tuyến đường 
hướng nam có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của Beaumont, 
Sour Lake và Western Railroad (dựa trên chiều rộng 250 feet  như mô tả trong 
giấy chứng nhận sở hữu ghi trong Tập 195 - Trang 095 Hồ sơ Giấy chứng nhận sở 
hữu của Quận Harris) từ đó có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi 
"MONTGOMERY & BARNES" ở hướng Nam 39°47' hướng Tây, 2.55 feet và từ 
đó có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "MILLER SURVEY GROUP" ở 
hướng Nam 34°31' hướng Tây, 4.79 feet;

(34) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 40°05'52" hướng Đông, dọc theo tuyến đường hướng nam có 
một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của Beaumont, Sour Lake và
Western Railroad, khoảng cách 494.69 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi 
"E.H.R.&A. 713-748-4500" cho góc trong tuyến đường hướng tây nam của dãy
nhà ở Beaumont, Sour Lake và Western Railroad trong giấy chứng nhận sở hữu
lưu trong Tập 197 - Trang 437 Hồ sơ Giấy chứng nhận sở hữu của Quận Harris từ 
đó có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "MONTGOMERY & BARNES" ở 
hướng Nam 40°39' hướng Tây, 7.11 feet;

(35) TỪ ĐÓ, Hướng Nam 49°54'08" hướng Đông, dọc theo tuyến đường hướng tây
nam của dãy nhà ở Beaumont, Sour Lake và Western Railroad nói trên, khoảng 
cách 50.00 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "E.H.R.&A.713-748-4500"
cho góc hướng đông nam của dãy nhà nói trên từ đó có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch
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có nắp ghi "MONTGOMERY & BARNES" ở hướng Nam 41 ° hướng Tây, 7.12 
feet;

(36) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 40°05'52° hướng Đông, dọc theo tuyến đường hướng đông 
nam của dãy nhà ở Beaumont, Sour Lake và Western Railroad nói trên, khoảng 
cách 100.00 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi 'E.H.R.&A. 713-748-4500"
cho góc hướng đông bắc của dãy nhà nói trên, từ đó có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch
có nắp ghi "MONTGOMERY & BARNES" ở hướng Nam 40°31 'hướng Tây, 
7.10 feet;

(37) TỪ ĐÓ; hướng Bắc 49°54'08" hướng Tây, dọc theo tuyến đường theo hướng 
đông bắc của dãy nhà ở Beaumont, Sour Lake và Western Railroad nói trên,
khoảng cách 150.00 feet tới thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "E.H.R.&A. 713-
746-4500" cho góc hướng tây bắc của dãy nhà nói trên trong tuyến đường hướng 
đông nam có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của Beaumont, 
Sour Lake và Western Railroad (dựa trên chiều rộng 150 feet tại điểm này) từ đó 
có một thanh sắt cỡ 5/8-Inch có nắp ghi "MONTGOMERY & BARNES" ở 
hướng Nam 41°20'hướng Tây, 7.11 feet;

(38) TỪ ĐÓ, hướng Bắc 40"05'52" hướng Đông, dọc theo tuyến đường hướng đông 
nam có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng của Beaumont, Sour 
Lake và Western Railroad, đi qua tại khoảng cách 166.00 có một cột bê tông
trong tuyến đường hướng bắc của dải đất tên là 104.0432 mẫu Anh nói trên và
tiếp tục dọc theo tuyến đường có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng 
với tổng cộng khoảng cách là 1,283.54 feet tới ĐIỂM BẮT ĐẦU và có 127.93
mẫu Anh đất. Phần mô tả này được biên soạn cùng với bản đồ lập ngày 6 tháng
Mười hai, 2010.

Tài liệu này đuợc lập theo 22 TAC 663.21, không phản ánh kết quả của cuộc khảo sát 
trên bộ, và không được phép sử dụng để chuyển đổi hoặc thiết lập quyền lợi về bất động 
sản trừ các quyền và quyền lợi được thiết lập bởi việc tạo lập hoặc định lại ranh giới phân 
khu chính trị là mục đích để lập tài liệu này.
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選舉通知

致居住於HARRIS郡緊急服務區第46區的TEXAS州Harris郡合資格選民/HCMUD No.

494：

HARRIS郡緊急服務區第46區緊急服務委員會已發佈命令要求於2014年5月10上午7:0

0至晚上7:00間舉行選舉，屆時居住於HARRIS郡緊急服務區第46區範圍內的所有合

資格選民均有權就以下事項作出投票表決：

緊急服務委員會—Texas州健康與安全法第775.0345條

作為選民，您可以放棄投票，或對候選人中的一位、兩位或三位分別投以一票，上

述候選人可以是姓名提前印於選票上的人士，也可以是您按照自填候選人認證名單

所填寫的人士。

HARRIS郡緊急服務區第46區緊急服務委員會已發佈命令要求於2014年5月10上午7:0

0至晚上7:00間舉行選舉，屆時居住於HARRIS郡緊急服務區第46區範圍內的所有合

資格選民均有權就以下事項作出投票表決/HCMUD No. 494：

行政區屬地擴大—Texas州健康與安全法第775.0751條

讚成

反對

“加Harris郡市政公用事業區第494號的南部一半至Harri

s郡緊急服務區46號。”

投票點地址：居住於HARRIS郡緊急服務區第46區的合資格選民可在本選舉的指定

投票點進行投票。郡合併選區與各選舉日投票點均載於下文的附錄1中。

提前投票

提前投票將由提前投票書記員VERA NYKAZA執行，時間為 2014年4月28

至年5月6。郡合併選區與各提前投票點均 載於下文的附錄2中。

選票申請與郵寄選票可寄至提前投票書記員的正式郵寄地址，即：Early Voting

Clerk, Harris County Emergency Services District No. 46, Atascocita VFD, Administrative

Building, 18425 Timber Forest Drive, Humble, TX

77346。選票申請必須於2014年5月1下午5:00前送達提前投票書記員。

HARRIS郡緊急服務區第46區

/簽字/ Tom Truver，主席

見證：/簽字/ Michael T. Wright，秘書
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附錄1

（選舉日）

Harris郡緊急服務區第46區第1選區 投票地點

郡選區： Oaks Elementary School

108, 351, 363, 388, 598, 658, 5858 Upper Lake Dr.

659, 674, 764, 776, 885, 911, 964, Humble, Texas 77346

967, 1047

附錄2

（提前投票）

Atascocita VFD, Administrative Building

18425 Timber Forest Drive, Humble, TX 77346

日期/時間： 週一至週五，上午9:00至下午5:00

2014年5月3日（週六）： 上午9:00至中午12:00

屬地介紹將添加到該區：

附件A

界線說明

由TEXAS州HARRIS郡

DAVID HARRIS測量局第26號摘要界定的

127.93英畝土地

本界線說明針對由TEXAS州HARRIS郡DAVIDHARRIS測量局第26號摘要界定的127.93英畝

土地，該地塊涵蓋了WYA THE BRIDGES AT LAKE HOUSTON

有限責任公司特殊擔保房地產契約二次修正版中的地塊2和地塊4的全部土地以及地塊3的

部分土地，該契約記錄已在HARRIS郡書記員第20100509641號文件中備案；上述127.93英畝

土地依據第65-1556 A-

R號法令併入HOUSTON市而成為該市一部分，并依據1977年1月12日頒布的第52,202號L.D.

文件進行一步調整；上述127.93英畝土地按以下四至界線詳細界定：（測繪基於1983年Tex

as州中南部地區平面坐標系）

自上述地塊2（稱為92.04英畝地塊）的西北拐角起的位於Beaumount、Sour湖和西部鐵路東

南方向的路權線（按100英呎寬度為準），如Harris郡地契記錄第189卷第604頁和第194卷第

043頁中備案的地契所描述，直至出於調整而讓與的標記條形地帶的西南角以示Beaumount

、Sour湖和西部鐵路的調整地帶，如Harris郡地契記錄第2722卷第401頁中備案的地契所描

述，以及位於北35°27'東、0.62英呎的1/2英吋方形傾斜鐵桿；位於南70°32'西12.74英呎的1英

呎窄頭管；位於南45°26'西25英呎的1英吋鐵桿

（1）自此，北87°43'53"東，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路調整地塊正南方向路權線延伸4

8.30英呎距離，直至上述鐵路（此處為可變寬度）東南路權線的曲線弧段，標示上述地塊3
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的西部拐角和897.816英畝解除兼併地塊的西南拐角，如上述Houston市第52,202號L.D.文件

所描述，其中位於北72°08'東，存在0.46英呎的3/4英吋鐵桿；

（2）自此，北87°50'34"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸4,535.68英呎距離，直至立體角；

（3）自此，北09.44'15"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸465.99英呎距離，直至立體角；

（4）自此，北86°40`15"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸428.07英呎距離，直至立體角；

（5）自此，北79°22'1S"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸443.79英呎距離，直至立體角；

（6）自此，北41°37'45"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸596.34英呎距離，直至立體角；

（7）自此，北50°07'15"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸611.73英呎距離，直至立體角；

（8）自此，北76°32'45"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸246.07英呎距離，直至立體角；

（9）自此，北42°42'15"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hous

ton市界線延伸125.08英呎距離，直至立體角；

（10）自此，北07°12'1S"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Ho

uston市界線延伸211.54英呎距離，直至立體角；

（11）自此，北33°34'45'東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hou

ston市界線延伸285.52英呎距離，直至立體角；

（12）自此，北36°27'45"東，沿所稱的897.816英畝解除兼併地塊的南部界線以及剩餘的Hou

ston市界線延伸58.86英呎距離，直至Beaumont、Sour湖和西部鐵路（此處按150英呎的寬度

）南部路權線的曲線弧段交匯處；

（13）自此，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路東南路權線的曲線弧段（半徑4,372.28英呎、

圓心角00°17'06"、弧長21.74英呎、弦北59°44'03"東）的東北方向延伸21.74英呎距離，直至

標示上述曲線東端的5/8英吋鐵桿和位於南85°48'西0.6英呎、帶有印有MONTGOMERY &

ASSOC字樣的蓋帽的5/8英吋鐵桿;

（14）自此，北59°35'30"東，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路東南路權線延伸207.75英呎距

離，直至與所稱的291.29英畝地塊（參見Harris郡地契記錄第1598卷第328頁、第1616卷第69

7頁、第1764卷第084頁、第1823卷第482頁、第1853卷第049頁及第1955卷第649頁中備案的

Houston市地契）的西部界線的44.5等高線（按照1936年調整的數據）近似曲流的交匯處；
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自此，上述所稱的291.29英畝地塊的西部界線的44.5等高線（按照1936年調整的數據）近似

曲流的路線和距離如下：

（15）南38°23'56"東，延伸240.45英呎距離，直至立體角；

（16）南17°23'21"東，延伸381.44英呎距離，直至立體角；

（17）南32.41'04"西；延伸380.00英呎距離，直至立體角；

（18）南77°13'33"西，延伸323.12英呎距離，直至立體角；

（19）南50°45'53"西，延伸252.70英呎距離，直至立體角；

（20） 南40°24'04"西，延伸1,012.00英呎距離，直至立體角；

（21） 南87°14'24"西，延伸761.08英呎距離，直至立體角；

（22）南20°16'04"西，延伸252.00英呎距離，直至所稱的291.29英畝弧段地塊的西南拐角和

所稱的83.21英畝地塊的西北拐角，如郡法院針對Houston市的第75,351號判決所描述；

自此，上述所稱的83.21英畝地塊的西部界線的44.5等高線（按照1936年調整的數據）近似

曲流的路線和距離如下：

（23）南02°00'21"東，延伸274.73英呎距離，直至立體角；

（24）南34°36'04"西，延伸390.00英呎距離，直至立體角；

（25） 南65°06'04" 西，延伸310.00英呎距離，直至立體角；

（26）南84°06'04"西，延伸1,965.00英呎距離，直至所稱的83.21英畝地塊的西南拐角，如郡

法院針對Houston市的第75,351號判決所描述；

（27） 自此，南87°50'48"西，沿上述WYA地塊2南部界線和Walter

Jefferson地契中提及的部分地塊（已在Harris郡書記員第575748文件和第C808012號文件中備

案）的北部界線延伸852.31英呎

距離，直至位於上述Jefferson地塊和所稱49.8857英畝地塊，如Harris郡書記員第U917393號

文件中備案的Bill 8. Curtis和Barbara Jean Cuts地契所描述，北部公用拐角存在2英吋鐵管；

（28）自此，南88°1S'46"西，沿上述WYA地塊2南部界線和所稱的49.8857英畝地塊的北部

界線延伸869.21英呎距離，直至帶有印有 E.H.R.&A. 713-748-

4500字樣的蓋帽的5/8英吋拐角鐵桿；

（29）自此，南87°30'56"西，沿上述WYA地塊2南部界線和所稱的49.8857英畝地塊的北部

界線延伸100.00英呎距離，直至位於上述49.8857英畝地塊西北拐角和上述WYA地塊4東北

拐角的1英吋鐵桿；
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（30）自此，南02°35'27'1西，沿上述WYA地塊4東部界線和所稱的49.8857英畝地塊的西部

界線延伸536.38英呎距離，直至位於上述地塊4的東南拐角的1英吋鐵桿、上述49.8857英畝

地塊西北拐角和所稱的4.0000英畝地塊的北部界線，如Harris郡書記官第W826341號文件中

備案的Carol Ann Mills地契所描述；

（31）自此，南87°52'22"西，沿上述WYA地塊4南部界線和所稱的4.0000英畝地塊的北部界

線延伸482.79英呎距離，直至標示上述4.0000英畝地塊的西北拐角和所稱的2.4380英畝地塊

（參見Harris郡書記員第T87289.2號文件中備案的Annette

Mills地契）的東北拐角的位於南02°24'東1.4英呎的5/8英吋鐵桿，繼續延伸1,347.38英呎直至

帶有印有E.H.R.&A. 713-748-4500°

字樣的蓋帽的5/8英吋鐵桿，位於所稱的1.720英畝地塊的西北拐角，如Harris郡書記員第W8

26336號文件中備案的Carol Mills地契所描述；

（32）自此，南35°12'23"西，沿上述WYA地塊4東南界線和所稱的1.720英畝地塊的西北界

線延伸126.15英呎距離，直至標示上述1.720英畝地塊的西南拐角、所稱的104.0432英畝地塊

，如Harris郡地契記錄第2132卷第409頁中備案的C.M. Frost地契所描述的南北界線和Houston

Groves（Harris郡地區記錄第8卷第51頁中備案的小塊土地）的北部界線的帶有印有E.H.R.&

A. 713-748-4500° 字樣的蓋帽的5/8英吋鐵桿；

（33）自此，南87°31'23"西，沿上述WYA地塊4南部界線和所稱的104.0432英畝地塊的南部

界線和Houston

Groves北部界線延伸258.78英呎距離，直至標示上述地塊4西南拐角和上述Beaumont、Sour

湖和西部鐵路（按250英呎的寬度，參見Harris郡地契記錄第195卷第095頁備案的地契）西

南路權線、帶有印有E.H.R.&A. 713-748-

4500字樣的蓋帽的5/8英吋鐵桿，帶有印有MONTGOMERY &

BARNES字樣的蓋帽、位於南39°47'西2.55英呎的5/8英吋鐵桿，以及帶有印有MILLER

SURVEY GROUP字樣的蓋帽、位於南34°31'西4.79英呎的5/8英吋鐵桿；

（34）自此，北40°05'52"東，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路的東南路權線延伸494.69英呎

距離，直至位於Beaumont、Sour湖和西部鐵路工務段工房地塊，如Harris郡地契記錄第197

卷第437頁中備案的地契所描述有西南界線拐角、帶有印有E.H.R.&A. 713-748-

4500字樣的蓋帽的5/8英吋鐵桿和帶有印有MONTGOMERY &

BARNES字樣的蓋帽、位於南40°39'西7.11英呎的5/8英吋鐵桿；

（35）自此，南49°54'08"東，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路工務段工房地塊西南界線延伸

50.00英呎距離，直至帶有印有E.H.R.&A.713-748-

4500字樣的蓋帽、位於該工房地塊東南拐角的5/8英吋鐵桿和帶有印有MONTGOMERY &

BARNES字樣的蓋帽、位於南41 °西7.12英呎的5/8英吋鐵桿；

（36）自此，北40°05'52"東，沿Beaumont、Sour湖和西部鐵路工務段工房地塊東南界線延伸

100.00英呎距離，直至帶有印有E.H.R.&A.713-748-

4500字樣的蓋帽、位於該工房地塊東北拐角的5/8英吋鐵桿和帶有印有MONTGOMERY &

BARNES字樣的蓋帽、位於南40°31'西7.10英呎的5/8英吋鐵桿；
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（37）自此，北49°54'08"西，沿上述Beaumont、Sour湖和西部鐵路工務段工房地塊東北界線

延伸150.00英呎距離，直至帶有印有E.H.R.&A.713-746-

4500字樣的蓋帽、位於Beaumont、Sour湖和西部鐵路（此處按150英呎的寬度）東南路權線

的西北拐角的5/8英吋鐵桿和帶有印有MONTGOMERY &

BARNES字樣的蓋帽、位於南41°20'西7.11英呎的5/8英吋鐵桿；

（38）自此，北40"05'52"東，沿上述Beaumont、Sour湖和西部鐵路東南路權線166.00英呎距

離后，經位於上述所稱的104.0432英畝地塊北部邊界的混凝土紀念碑，然後繼續沿上述路

權線延伸1,283.54英呎直至起點，共涵蓋127.93英畝的土地。本說明系按照2010年12月6日繪

製的地圖而製備。

本文件根據22TAC

663.21編寫，并不反映地面測繪結果，也不得用於讓與或確立不動產權益，除非相關權利

或權益已由行政分區在設立或調整時予以默許或確認，且本文件系專為該行政分區而編寫

。


