Clár Oibre Éisteacht ó
Bhéal
ABP-305859-19

Cás

'Benoni' agus foirgnimh aonair stórála a scartáil, 234 uimh.
árasán agus creis a thógáil mar aon le hoibreacha gaolmhara
suímh.
Iar-Doyles Nursery and Garden Centre agus 'Benoni', Bóthar
Bhaile Uí Bhraonain, Cábán tSíle, Co. Bhaile Átha Cliath.
(www.brennanstownroadshd2.ie)

Dáta

Dé Céadaoin 8 Aibreán 2020

Am Tosaithe

10.00 a.m.
Oifigí an Bhoird Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha

Suíomh
Cliath 1

Clár Oibre
Soiléiriú ar eolas a bhaineann go sonrach leis an suíomh maidir leis an mbaol i
gcás tuilte, anailís ar an mbaol sin, agus bearta cuí seachanta tuilte. Ba chóir don
soiléiriú iarrtha díriú, i measc rudaí eile, ar na saincheisteanna a tarraingíodh
anuas sa ‘Drainage Section Report’ den 9 Nollaig 2019 agus ar an ‘Parks and
Landscape Services Section Report’ den 16 Nollaig 2019 as ‘Dun LaoghaireRathdown County Council Chief Executive Report’ den 7 Eanáir 2020 a fuair An
Bord Pleanála ar an 7 Eanáir 2020.‘
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Ord na hÉisteachta ó Bhéal
1.

Oscailt na hÉisteachta

2.

Aighneacht Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

3.

Aighneacht an iarratasóra

4.

Aighneacht ó aon pháirtí eile

5.

Aighneachtaí deiridh

6.

Aon ghnó eile

7.

Dúnadh na hÉisteachta

Nótaí
•

Níor chóir aighneachtaí a rinneadh i scríbhinn chuig an mBord roimhe seo a
athléamh, ós rud é go mbeidh siad léite ag an gCigire cheana féin.

•

Ba chóir cóipeanna de na haighneachtaí a dhéanfar ag an éisteacht ó bhéal a
chur ar fáil lena ndáileadh ar na páirtithe eile san éisteacht seo.

•

Níor chóir níos mó ná 10 nóiméad a chaitheamh ar an gcoimriú agus níl cead
aon cheist nua a tharraingt anuas.

•

Cuir scéala chugainn a luaithe is féidir má tá riachtanais so-rochtaineachta
agatsa nó ag duine i do ghrúpa ionas gur féidir linn cabhrú leat bheith i láthair
ag an éisteacht ó bhéal seo. Is féidir nach mbeifear in ann iarratais sorochtaineachta a éascú tar éis an sprioclá ceal ama.
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