Clár Oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-303803-19

196 uimh. árasán ‘Tógáil le Ligean ar Cíos’, naíonra agus

Cás

oibreacha láithreáin lena mbaineann ag Aonaid 5A-C, Ascaill
a Dó, Eastát Tionsclaíochta Bhaile an Chócaigh, Tamhlacht,
BÁC 24.
Dáta

Dé Mairt, 09 Iúil 2019

Am Tosaithe

10.00am

Áit

Oifigí an Bhoird Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, BÁC 1.

Clár Oibre
Uimhir
1.

Topaic
Cúngach coda den fhorbairt iomlán ar Dromchla Cothrománach Istigh
atá infheidhme maidir le hAeradróim Casement.

2.

Imní maidir le gné scéithe na coda seo den fhorbairt.

Ord na nImeachtaí
1.

Oscailt na hÉisteachta

2.

Aighneacht ón Roinn Cosanta agus ón Aerchór

3.

Freagra ón Iarratasóir

4.

Freagra ó Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas maidir le
haighneachtaí a cuireadh isteach

5.

Aighneachtaí na bpáirtithe eile
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Ord na nImeachtaí
6.

Aighneachtaí deiridh

7.

Aon cheist eile

8.

Dúnadh na héisteachta

Nótaí
•

Ní gá aighneachtaí a chuireadh chuig an mBord i scríbhinn cheana féin a
dhéanamh arís, mar beidh siad léite ag an gCigire cheana féin.

•

Is fiú cóipeanna d’aighneachtaí a dhéantar ag an éisteacht ó bhéal a bheith ar
fáil le tabhairt do na páirtithe eile ag an éisteacht seo.

•

Ní féidir níos mó ná 10 nóiméad a chaitheamh ar na ráitis achoimrí agus ní
féidir ceisteanna nua a phlé ann

•

Le bhur dtoil, déan teagmháil linn chomh luath agus 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.
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