Clár Oibre d’Éisteacht ó
Bhéal
Dréacht-Scéim Pleanála an Phoill
Bhig
Tag: 29S.ZD2013

Dáta

17th – 19th April 2018

Am Tosaithe

10:00 am

Áit

An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, BÁC 1

Is í cúis na héisteachta ó bhéal ná deis a thabhairt do na rannpháirtithe go léir, dóibh
siúd atá ag iarraidh, tuilleadh aighneachtaí a chur isteach ná dóibh a chur siad
isteach i bhfoirm scríofa, agus chun deis a thabhairt don chigire soiléirú a iarraidh ar
aon cheist ábhartha agus a thagann suas aon aighneacht a thabhartar isteach.
Beidh deis ag na rannpháirtithe chomh maith ceisteanna a chur nó soiléiriú a lorg ar
aighneachtaí a chuirtear suas ag an éisteacht.
Is fiú an méid seo a leanas a nótáil:


Ní gá do na rannpháirtithe aighneachtaí a thabhairt isteach ag an éisteacht ó
bhéal nó ceisteanna a chur ar na rannpháirtithe eile. Tógfar na haighneachtaí
scríofa go léir a thugadh isteach cheana féin san iomlán ag an gcigire agus ag
an mBord. Don fháth seo, ní gá na haighneachtaí a thugadh isteach cheana
féin a athdhéanamh ag an éisteacht.



Má ta sé i gceist agat aighnheacht a chur siteach ag an éisteacht, le do thoil cuir
na sonraí seo a leanas chugainn faoin 9 Aibreán 2018 le cabhrú le stiúradh na
héisteachta:
o

Ainmneacha dóibh siúd atá ag cur aighnheactaí isteach ar do shon.
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o

Sonraí gairide ar aon ábhar áirithe atá siad ag iarraidh a phlé (m.sh. trácht,
fuaim, srl).

o

Fad ginearálta na haighneachta.

o

Má tá aon srianadh áirithe ort maidir le infhaighteacht. (Tabhair aire le do
thoil go ndéanfaidh an cigire iarracht cabhrú leis seo ach níl sé cinnte gur
féidir é sin a dhéanamh.)



Tar i dteagmháil linn roimh an 6 Aibreán má tá riachtanas rothana agat (nó ag
baill do ghrúpa) ionas gur féidir linn cabhrú leat ag an éisteacht ó bhéal seo.



Má tá sé ar intinn agat cóipeanna scríofa do do cuir i láthair a chur ar fáil, ní
féidir glacadh leo ach má ta a dhóthain ann do gach rannpháirtí ag an éisteacht.
Is fiú dhá chóip d’aon cháipéis scríofa a chur do chomhad an Bhoird.



Tá an clár oibre agus ord na n-imeachtaí leagtha amach thíos, chomh maith le
clár ama. Is fiú go dtógfaidh na rannpháirtithe faoi deara nach ann ach clár ama
táscach, agus is féidir go dtiocfadh athrú air le linn na héisteachta.



Nuair a chríochnaíonn an éisteacht ó bhéal, cuirfidh an cigire tuairisc le chéile
agus moladh ar an gcás don Bhord. Is féidir leis an mBord cead a thugadh don
Scéim Pleanála leis nó gan aon coinníollach, nó cead a dhiúltiú do dhéanamh
na Scéime Pleanála.

Ina haighneacht don éisteacht, iarrtar ar an Údarás Forbartha aghaidh a thabhairt
chuig na hábhair áirithe seo:


Comhlíonadh le Ionstraim Reachtúil, Treoirlíne Reachtúla agus Plean
Forbartha.



Scála, airde agus toilleadh na forbartha.



Dearadh uirbeach, leagan amach agus tréscaoilteacht.



Tithíocht shóisialta inacmhainne.



Bonneagar (sóisialta agus fisiciúil).



Éilliú talún.



Tuilte.
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SEA agus measúnú oriúnach.

Clár Oibre
Máirt 17 Aibreán 2018
RN



Tús na héisteachta ó bhéal



Údarás Forbartha (Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath)
o Achoimhre ar Scéim Pleanála
o Freagra ar cheisteanna a shonraíodh thuas

13:00-14:00
IN

Sos


Aighneacht an Údarás Forbartha, ar aghaidh

Céadaoin 18 Aibreán 2018
RN
13:00-14:00
IN



Comhlachtaí forordaithe

Sos


Aighneachtaí achomharcóirí

Déardaoin 19 Aibreán 2018
RN
13:00-14:00
IN



Aighneachtaí breathnóirí

Sos


Ceistiú idir rannpháirtithe



Ráitis deiridh san ord seo a leanas:
o Achomharcóirí
o Breathnóirí
o Údarás Forbartha
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Aguisín A: Ord na nImeachtaí do na hAmharcóirí agus do na
Breathnóirí
Amharcóirí
1. Becbay Ltd. (Faoi ghlacadóireacht) & Fabrizia Developments Ltd. (Faoi
ghlacadóireacht)
2. John Bissett Engineering Ltd.
3. Lens Media Ltd.
4. Cumann na nÁitritheoirí Dhumhach Thrá agus Mhuirfean.
Breathnóirí
1. Dublin Port Company
2. An Iníon Lorna Kelly
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