Oral Hearing Agenda
ABP-300873-18

ABP-300873-18 – Achomharc Pleanála maidir le Uimh. 2, An

Cás

Pharáid Mhór, BÁC 6, D06 CX34.
Dáta

Déardaoin 12 agus Friday 13 Iúil 2018

Am Tosaithe

10.00rn

Áit

Seomra Maoilbhríde, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde,
BÁC 1, D01 V902.

Clár Oibre
1. Ráiteas Tosaigh an Chigire
2. Aighneachtaí foirmiúla don Éisteacht:
•

Cur i láthair foirmiúil don scéim thar ceann an Iarratasóra.

•

Aighneacht fhoirmiúil ón údarás pleanála.

•

Cuir i láthair foirmiúla ó / thar ceann na tríú páirtithe.

3. Ceistiú:
•

Ceistiú ar an iarratasóir ag na tríú páirtithe, más gá.

•

Ceistiú ar an údarás pleanála ag na tríú páirtithe más gá.

•

Ceisteanna atá ag an iarratasóir nó an údarás pleanála, mas gá.

4. Ráitis deiridh, más gá.
5. Dúnadh na héisteachta ag an gCigire.
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Nótaí:

•

Ta an Cigire atá i gceannas ar an éisteacht sásta go ndéanann na tríú
páirtithe cinneadh ar an ord ina ndéanfaidh siad a gcuir i láthair. Sa chás nach
bhfuil cinneadh déanta ag na páirtithe, déanfaidh an cigire cinneadh maidir le
hord na gcur i láthair ar maidin nó tráthnóna na héisteachta.

•

Má tá téamaí coitianta sna haighneachtaí ag na tríú páirtithe, iarrtar ar na
páirtithe aighneacht amháin a dhéanamh le chéile mar bhratghrúpa, ionas
nach ndéanfar athrá ar na ceisteanna céanna gan ghá.

•

Ní gá níos mó ná 10 nóiméad a thabhairt do na ráitis achoimre. Ní gá d’aon
pháirtí ráiteas mar seo a dhéanamh ach is féidir más cuí é. Déanfar na cuir i
láthair ina mhalairt d’ord na haighneachtaí foirmiúla.

•

Cuir scéala chugainn roimh an 2 Iúil 2018 nó a luaithe is féidir má tá
riachtanais so-rochtaineachta agatsa nó ag duine ar bith i do ghrúpa ionas gur
féidir linn cabhrú leat freastal ar an éisteacht ó bhéal seo. Tóg faoi deara le do
thoil nach féidir cloí le hiarratais i gcónaí maidir le hócáid áirithe a dhéantar i
ndiaidh an spriocdháta mar gheall ar thréimhse ghearr ama chun an t-iarratas
a shocrú.

Éisteacht ó Bhéal ABP-300873-18 An Bord Pleanála

Lch 2 de 2

