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Fógra Poiblí: 
Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne - Maigh Chromtha. 
 
Ref: POD/G09/1486/C143 
Dáta: 20 Meitheamh 2022 
 
 

Fógra i dtaobh Oibreacha Bóthair a bheidh ar an N22 i gCúil Chomhair ar an 
mbóthar ó Chorcaigh isteach go Maigh Chromtha. 
 
Tá an tionscadal ar a dtugtar ‘Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne - Maigh Chromtha’ á thógáil ag Jons-John 
Cradock JV Ltd., thar ceann Comhairle Contae Chorcaí.  
 
Tá oibreacha bóthair ar siúl le roinnt seachtainí anuas ar an mbóthar N22 atá ann cheana ó Chorcaigh go 
Maigh Chromtha, i gceantar Chúil Chomhair ar an dlí isteach ó Chorcaigh go Maigh Chromtha. Tá an chéim 
reatha oibreacha, faoi bhainistíocht tráchta sealadach, le bheith críochnaithe faoi Aoine na seachtaine seo, 
24 Meitheamh 2022. 
 
Tá an chéad chéim eile de na hoibreacha lena mbaineann bainistiú sealadach tráchta ar an N22 atá ann 
cheana, le tosnú ar an Luan 27 Meitheamh, ar feadh tréimhse coicíse. Le linn an ama seo, beidh trácht 
ginearálta ar an N22 teoranta do shreabhadh aontreo arna rialú ag foireann bhratacha nó ag comharthaí 
tráchta, ar bhonn 24 uair an chloig, ó Luan go hAoine gach seachtain, agus tá sé beartaithe oibreacha tógála 
a dhéanamh le linn mhéid iomlán an lae. uaireanta, ó 06.00 ar maidin go 22.30 istoíche. Níl aon oibreacha 
beartaithe do na deireadh seachtainí seo faoi láthair. Cuireann na laethanta oibre níos faide seo ar ár gcumas 
na hoibreacha seo a chur i gcrích laistigh den tréimhse is giorra ama agus is féidir. 
 
Is féidir a bheith ag súil le moilleanna suntasacha tráchta le linn na n-oibreacha ar líne seo agus moltar 
d’úsáideoirí bóthar slite eile a úsáid le haghaidh na dtréimhsí seo dá dturais ó Chiarraí go Corcaigh agus ó 
Chorcaigh go Ciarraí. 
 
Eiseofar nuashonruithe breise de réir mar a théann na hoibreacha ar aghaidh. 
 
Ba mhaith linn ár leithscéal a ghabháil as an míchaoithiúlacht a tharlóidh de bharr na n-oibreacha rí-
thábhachtacha seo agus ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do thiománaithe a bhíonn cúramach agus 
iad ag taisteal tríd limistéar na n-oibreacha, agus iad ag cloí leis an luasteorainn 50km/uair atá i bhfeidhm 
faoi láthair. 
 
Is ceart gach fiosrúchán a sheoladh go dtí oifig an tionscadail ar 087-4581555 nó go info@n22bbm.ie 
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