COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ
CORK CITY COUNCIL
An Stiúrthóireacht Bóithre agus Iompair – An Rannóg Iompair

RÉAMHFHÓGRA 7 LÁ

FOIRM T2

SEOMRA 335, HALLA NA CATHRACH, CORCAIGH.
Teil: 021-4924420, Facs: 021- 4924024
CUID A CHOMHLÁNÚ
Iarratasóir:

_________________________________________________________

Seoladh an Iarratasóra:

NÍ MÓR GACH

Tagairt an Iarratasóra __________________

___________________________________________________________________________________________

Uimh. Theileafóin Teagmhála: _____________________ Uimh. Facs: ____________________ Ríomhphost: ______________________
Láthair Oibre:

Ó:

________________________________________ GO:

____________________________________________

Uimh. Thagartha Líníochta _____________ (Déan 1 chóip Líníochta(í) a cheangal)
Uimh. Thagartha T1 TI / _________/ 0___

Coinníollacha Bailí Go Dtí : ____________/ 200__

( Cuid ____ de _____ )

Cuspóir na nOibreacha:
___________________________________________________________________________________________________
Tabhair le fios má bhaineann an méid seo a leanas leis an iarratas seo:
An ndearnadh síneadh ama/obair roimhe seo a chur chun feidhme in athuair: Rinneadh 
isteach Bunuimhir an Cheadúnais ____________________
Ar ullmhaíodh Plean um Chóras Slán Oibre:

Ullmhaíodh 

Níor ullmhaíodh 
Aimsíodh 

Ar aimsíodh gach seirbhís a bhí ann cheana ar an láithreán:
Bóthair.

Ní dhearnadh 

Má ‘Rinneadh’ cuir

Féach Fógra na nOibreacha Bóthair.

Níor aimsíodh 

Féach Fógra na nOibreacha

An bhfuil gá le hÉarlais (an Fógra na nOibreacha Bóthair):
____________________

Tá 

Níl 

Má Tá cuir isteach Uimh. na hAdmhála

An bhfuil gá le Dúnadh Sealadach Sráide:
Roimh an bhFógra)

Tá 

Níl 

Má tá, déan FOIRM R1 a chomhlánú freisin (28 Lá

Beidh 

An mbeidh éifeacht aige ar Lánaí Tráchta:
______ ( Amach)
An bhfuil Grianghraif Réamhthógála ceangailte :

Tá 

Níl 

Ní bheidh 

Má bhíonn, cé mhéad? ______ (Isteach)

Féach Fógra na nOibreacha Bóthair.

An mbeidh éifeacht aige ar Chosáin:
Beidh 
Ní bheidh 
Má bhíonn, ní foláir nó go léireofar sa
líníocht chomh mór is a bheidh éifeacht aige orthu, an leagan amach, comharthaíocht,
ráillí cosanta srl. ar an gcosán sealadach i gcóngar do na
hoibreacha.
An mbeidh éifeacht ar bhóithre a dromchlaíodh le déanaí:
chomhlánú freisin
An mbeidh éifeacht ar chosáin a athdhromchlaíodh le déanaí:
gceist le ‘Athdhromchlaíodh le Déanaí’ le 5 bliana anuas
Fad beartaithe na n-oibreacha: __________ lá

Beidh 
Beidh 

Dátaí atá Beartaithe:

EISÍTEAR CEADÚNAS AR FEADH UASTRÉIMHSE 14 LÁ
___________________

Uaireanta:

Ní bheidh  Má bhíonn, déan FOIRM T2A a
Ní bheidh 

Tabhair faoi deara: Is éard atá i

Ó ____________________ Go: __________________
Ó _____________________

Go:

Tá fianaise d’Árachas Fostóra agus Dliteanais Phoiblí ceangailte, atá sínte chun Comhairle Cathrach Chorcaí a shlánú le haghaidh
teorainneacha nach lú ná €13 milliún agus €6.5 milliún faoi seach maidir le dliteanas dlí i gcás gortú coirp nó i gcás éileamh tríú páirtí
mar gheall ar dhíobháil maoine a tharlóidh de dhroim na n-oibreacha bóthair / na ngníomhaíochtaí, atá mar ábhar an iarratais seo, go
dtí tabhairt chun críche na tréimhse cothabhála chun sástacht Chomhairle Cathrach Chorcaí

Tá 

Níl 

Más gá do chonraitheoir na hoibreacha a thabhairt chun críche, déan an méid seo a leanas a chomhlánú:Ainm an Chonraitheora:
____________________________________________________________________________________________
Seoladh an Chonraitheora:
_____________________________________________________________________________________________
Uimh. Theileafóin: ___________________________
________________________

Uimh. Facs: __________________________ Uimh. Fhóin Phóca:

Beidh mé faoi dhliteanas go haonarach agus déanfaidh mé Comhairle Cathrach Chorcaí a shlánú ó gach éileamh agus i gcoinne gach
éilimh maidir le gortú nó díobháil do dhaoine nó do mhaoin a d’fhéadfadh tarlú de dhroim na n-oibreacha bóthair atá mar ábhar an
iarratais seo agus/nó a d’fhéadfadh tarlú de dheasca gníomhaíochtaí a bhaineann nó a eascraíonn as oscailt an bhóthair nó i gcoinne
gach gníomh nó imeacht is féidir a thabhairt in aghaidh Chomhairle Cathrach Chorcaí mar gheall ar an ngortú nó ar an díobháil sin
agus i gcoinne gach costas agus dliteanas lena mbaineann.

Teagmhálaí Saincheaptha/ Comhordaitheoir Sábháilteachta agus Sláinte ar an láithreán :

______________________________________
Uimh. Fhóin Phóca: ____________________Uimh. Theileafóin san Oíche____________________
(BLOCLITREACHA)
Tá na Coinníollacha atá leagtha amach i bhFógra na nOibreacha Bóthair T1/_____________ /0__ léite agam agus glacaim leo agus
geallaim leis seo agus aontaím le Comhairle Cathrach Chorcaí go mbeidh mé faoi cheangal ag na coinníollacha sin.
Dáta : ___________________________

Sínithe: __________________________________________________________

AINM: (BLOCLITREACHA) __________________________________________________________
Úsáid oifigiúil amháin
Uimh. Thagartha an Iarratais:
Moratóirí Oibreacha Bóthair:

Uimh. Thagartha Úsáide
Uimhir na hIarmhairte Bóthair:

