
 

 

 

 

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT  2000  (CUID  254) 

NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL  &  FORBAIRT 2001 (CUID 17  AGUS SCEIDEAL 12  LEASÚ)               

NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL &  FORBAIRT 2002 

IARRATAS AR CHEADÚNAS TROSCÁN SRÁIDE 

Leis seo táim ag cur isteach ar cheadúnas chun troscán sráide a chur ar nó ar feadh bóthar 

poiblí/cosán de réir na sonraí a liostáiltear anso thíos:- 

1. Ainm an Iarrratasóra:          

 

2. Seoladh Comhfhreagrais:         

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Ainm an Ghnó: ____________________________________________________ 

 

4. Seoladh an Ghnó: ___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

5. Uimhir Theileafóin:       ____________ 

 

6. R-phost: _____________________________________________________________ 

 

7. Sonraí an (na) (bh)fearas/struchtúr(úir) a bhfuil gá acu le ceadúnas: 

Líon bord    Líon cathaoireacha    

Ascaill Stua    Eile (ainmnigh led thoil)    

 

8. An láthair mholta bord & cathaoireacha mar a bhfuil gá le ceadúnas  (Líníocht 

sonraithe toimhseach den láthair mholta atá le ceadú a léireoidh an líon bord agus cathaoireacha 

(maraon le buntomhas), an saghas troscáin, ascaill stua inaistrithe (más gá) 7rl maraon le seirbhísí 

reachtúla agus baic atá sa cheantar. 
 

         

 

         

 

9. Cá mbeidh an troscán á stóráil i rith na hoíche? 

          



 

 

10. An cineál bord/cathaoireacha a úsáidfear (pictiúirí ag teastáil) 

 

         

 

11. Luaigh suim dlíthiúil an iarratasóra san áitreabh (i.e. saorsheilbh, léas-seilbh 7rl)  

 

  __________________________ 

 

12. Sonraí Polasaí Árachais (a chaithfidh Comhairle Contae Chiarrai a shlánú ar luach íosmhéid mar  

€6.5m i gcoinne dliteanais ag éirí as  na hoibreacha ar fad, ábhar an cheadúnais seo.  Caithfidh an 

ceadúnaí polasaí bailí a choimeád go ceann tréimhse an cheadúnais.) 

 

        

 

13. Beidh feidhm le ceadúnas troscán sráide go ceann deireadh na bliana féilire seo.  Má 

bhíonn ceadúnas uait go ceann tréimhse níos lú, luaigh na dátaí led thoil: 

 

Ó:    

 

Go:    

 

Dearbhú  

 

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas thuasluaite fíor.  Má bhronntar ceadúnas, ní hionann san is a rá 

go bhfuilim saor ó fhorálacha aon reachtaíocht eile. 

 

Tuigim go bhfuil na hascaill stua mar a aontaíodh le Comhairle Contae Chiarraí faoi réir na 

gcoinníollacha seo a leanas: 

 

• Beidh na hascaill stua simplí, daite nó mar chanbhás neodrach, faoi bhun 1.1 méadar ar 

airde, ag trasnú idir cuaillí simplí miotail nó i bhfrámaí iontu, dath dorcha orthu 

• Ábhar frithsheasamhach lasrach/dóiteáin a bheidh sna hascaill stua 

• Ní féidir plátaí ná boinn troma do chuaillí scáthláin a shíneadh lasmugh den limistéar 

ceadúnaithe 

• Beidh gach ascaill stua, cuaille agus bonn in-díshuite 

• Beidh na hascaill stua láidir go leor ionas nach n-iompaítear iad bun os cionn le linn 

drochaimsire  

• Ní chuirfear aon fhógraíocht ar na hascaill stua ná ar an troscán  

 

Cuireadh in iúl dom gurb é an toradh a bheadh ar Choinníollacha an cheadúnais a shárú ná go 

gcuirfí an ceadúnas ar fionraí nó go gcuirfí ar ceal é. 

 



Táim tar éis na coinníollacha ginearálta a bhaineann le ceadúnais troscán sráide a léamh agus 

aontaím cloí leo agus le haon choinníollacha áirithe eile a bhaineann le ceadúnais troscán 

sráide, a d’fhéadfadh a bheith ceangailte leis an gceadúnas eisithe ag Comhairle Contae 

Chiarraí.   

 

Síniú:     

 

Dáta:     

 

Ba chóir foirmeacha líonta iarratais a sheoladh chuig: 

 

Maurice Brosnan 

Oifigeach Riaracháin 

Scéim Suíocháin agus Oiriúintí 

An Roinn Bóithre, Iompar & Mara 

Comhairle Contae Chiarraí 

Áras an Chontae 

Ráth Theas  

Trá Lí 

Co. Chiarraí 

 

Teil: 066-7183588 

R-phost: roads@kerrycoco.ie  

 

 

Seicliosta  
 

(1) Foirm iarratais líonta     

 
(2) Líonaíochtaí sonraithe toibhseach, léirigh láthair is méid an   
 troscáin 

 

(3) Cóip den Pholasaí Árachais   

 

(4) Pictiúirí an troscáin mholta     

 

Nóta:  Ná cuir isteach táille mar cuirfidh Comhairle Contae Chiarraí scéal go dtí na hiarrthóirí 

ar éirigh leo, má bhaineann le hábhar. 

Ní leanfar de tháillí bord ná cathaoireacha do Ghnóthaí Turasóireachta agus Fáilte le linn  

2021.  
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Táillí  Fearas, Trealamh, nó Struchtúr 

 

€125 (a) Meaisín díolta nó meaisín ina gcuirtear boinn (ní meá-inneall) 

€25 (b) Léarscáil baile nó tírdhreach a thaispeánann treo no láithreacha  

€1250 (c) Falla clár, claí nó scafall (ní falla clár, claí nó scafall taobh le bóthar 

poiblí) 

€630 (d) Struchtúr fógraíochta (seachas mar a luaitear in (e) anso) 

€50 (e) Struchtúr fógraíochta (mar mhéar eolais níos gaire ná 1 mhéadar ar 

fhad) mar a mbeidh fógra treo go dtí cóiríocht do thurasóirí  

€25/100m 

ar fhad, nó 
cuid de 

(f) Cábla, sreang nó píbline (ní cábla leictreachais ar son cúiseanna tí ná 

talmhaíochta ná draein ná píopa uisce) 

€630 (g) Bosca teileafóin nó seastán 

€125 (h) Cás, raca, seilf nó fearas eile, trealamh nó struchtúr chun airteagail a 

thaispeáint, pé acu ar son fógraíochta nó díolacháin laistigh de nó 

bainteach le haon áitreabh gnó in aice láimhe 

€125 don 

bhord 
(i) Boird agus cathaoirecha lasmugh d’óstán, bialann, tábhairne nó gnó 

eile mar a ndíoltar bia le caitheamh ar an láthair  

€630 (j) Fógraíocht mar a bhfuil téacs, siombal, comhartha, samhail, gaireas nó 

lógó 

€25 (k) Píopa nó fearas ar a bhfuil ceangal píopa don aer nó don uisce, ní 

píopa nó fearas ceangailte le caidéal peitril nó íle 

€63 (l) Meá-inneall 

€25 (m) Áis beir leat 

€125 (n) Caibinéad a úsáidtear mar chuid de chóras leaschraolaithe sreanga in 

úsáid ag duine ceadaithe faoi na Rialacháin (Ceadúnas Leaschraolaithe 

Sreanga) Teileagrafaíocht Raidió 1974 

€25 (o) Cuaille Lampa  

€125 (p) Droichead, áirse, tollán, pasáiste nó struchtúr eile dá leithéid déanta 

don úsáid seachas ag an bpobal agus a tógadh ar nó tar éis 1 Deireadh 

Fómhair 1964 

€125 (q) Siléar nó struchtúr eile faoi thalamh a tógadh ar nó tar éis 1 Deireadh 

Fómhair 1964  

€125 (r) Cábla chun leictreachas a stiúradh ar son cúiseanna tí nó talmhaíochta  

 

 


