Clár Oibre Éisteacht ó
Bhéal
ABP-306336-20

Cás

Ordú Ceannaigh Éigeantaigh d’Athfhorbairt Chuan Ailt an
Chorráin

Date

Dé Máirt 12 Eanáir 2021

Am Tosaithe

10 00 ar maidin

Suíomh

Go fíorúil trí Microsoft Teams

Clár Oibre
Am (táscach)

Topaic

10 00 ar maidin

Ráiteas Oscailte an Chigire
Comhairle Contae Dhún na nGall
a) Cuntas gairid ar an OCÉ agus ar an fhorbairt a
d’éascófaí leis.
b) Cosaint ar an gcinneadh an talamh a cheannach ag
féachaint do nádúr agus méid na talún, agus do na
roghanna eile a breithníodh.
c) Freagraí ar na haighneachtaí scríofa ón Agóidí.

10:45am

Sos

11:00am

An tAgóideoir – An cás a chur i láthair agus tuilleadh a
chur leis na haighneachtaí scríofa:
1. Charles O’Donnell.
2. Jimmy O’Donnell.
Ceistiú:
a) Ceisteanna ó agóideoirí (1 & 2) ar Chomhairle Contae
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Am (táscach)

Topaic
Dhún na nGall, más gá.
b) Ceisteanna ó Chomhairle Contae Dhún na nGall ar
agóideoirí (1 & 2), más gá.
c) Ceisteanna ón gCigire ar Chomhairle Contae Dhún na
nGall & ar Agóideoirí (1 & 2), más gá.

12:00pm

Ráitis deiridh san ord seo a leanas, más gá:
1. Comhairle Contae Dhún na nGall;
2. Charles O’Donnell.
3. Jimmy O’Donnell.

An Cigire ag dúnadh na hÉisteachta.

Nótaí
•

Eiseoidh an Bord Pleanála ‘cuireadh chuig cruinniú’ chuig an ócáid fhíorúil seo
ar Microsoft Teams roimh dháta na héisteachta ó bhéal.

•

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.

•

Meabhraítear duit nach bhfuil aon ról ná dlínse ag an mBord sa chinneadh nó i
measúnú an chúitimh agus ba chóir go gcuirfí é sin san áireamh in aon
aighneacht chuig an éisteacht de bhrí nach gcuirfear am ar fáil d’aon phlé mar
gheall ar chúiteamh.

•

Má bheartaíonn tú cóipeanna scríofa de d’aighneachtaí a chur ar fáil, ní ghlacfar
leo ach amháin má bhíonn cóipeanna ar fáil do rannpháirtithe uile na
héisteachta. Ba chóir dhá chóip d’aon doiciméad scríofa a chur ar fáil do
chomhad an Bhoird.

•

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