Clár Oibre le haghaidh
Éisteachta ó Bhéal
ABP-304042-19

Cás

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh Chomhairle Contae Fhine Gall
2019 (40 Caisleán Bhrí Mhór agus 64 Caisleán Bhrí Mhór,
Baile Brigín, Co. BÁC).

Dáta

20 Meitheamh 2019

Am Tosaithe

10am

Áit

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

Clár Oibre
Uimhir

Topaic

1.

Ráiteas tosaigh an Chigire.

2.

Comhairle Contae Fhine Gall, lena n-áirítear cás ar bhonn réadmhaoin
ar réadmhaoin atá beartaithe don éadáil mar is gá, leis an méid seo a
leanas san áireamh:

a.

Ráiteas tosaigh, lena n-áirítear achoimre agus cúlra ar chinneadh an
Chomhairle OCÉ a sheirbheáil maidir le héadáil na réadmhaoine a
luaitear thuas, i dtaca le haon idirbheartaíocht a ritheadh le húinéirí na
réadmhaoine.

b.

Bonn cirt maidir le oiriúnacht na réadmhaoine seo agus le riachtanas
an phobail/leas an phobail air a fhreastalaítear leis na hOCÉ seo.
Chomh maith leis sin, bonn cirt maidir le má chloíonn an fhorbairt seo
le Plean Forbartha na háite.
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Uimhir
c.

Topaic
Cur síos ar na roghanna eile a pléadh le freastal ar riachtanas an
phobail.

d.

Freagraí ar aighneachtaí scríofa an agóideora, is é sin Belgard
Solicitors thar ceann Promontoria (Scariff DAC).

3.

Ceistiú ar Chomhairle Chontae Fhine Gall ag an agóideoir, más gá.

4.

Cur i láthair an cháis, le forleathnú ar an aighneacht scríofa, ag an
agóideoir Belgard Solicitors thar ceann Promontoria (Scariff DAC).

5.

Ceistiú ar an Agóideoir ag Comhairle Contae Fhine Gall, más gá.

6.

Ceisteanna an Chigire, más gá.

7.

Ráitis dheiridh, más gá.

8.

Dúnfaidh an Cigire an éisteacht.

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 deich 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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