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Tionscadal: Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne - Maigh Chromtha 
Ábhar: Oibreacha Bóthair nach mór críochnaithe ag Acomhal Chúil Chomhair ar an 
N22 atá ann cheana. 
 

Fógra Poiblí 
 
Nuashonrú ón gConraitheoir ar thionscadal N22BBM, Jons Civil Engineering-John Cradock JV: 
 
Tá tógáil an acomhail nua ag Cúil Chomhair ar siúl ó thús an tSamhraidh 2022 agus bhí sé ina ghné 
an-dúshlánach de thionscadal Forbartha Bóthar Bhaile Bhuirne go Maigh Chromtha le seachadadh. 
Tá suíomh an acomhail agus an timpealláin srianta go maith agus b’éigean trácht beo ar an N22 
reatha a bhainistiú agus é ag trasnú láithreán oibreacha an timpealláin. Ina theannta sin, tá roinnt 
áiteanna cónaithe suite ag Cúil Chomhair a théann isteach ar an N22 atá laistigh de láithreán na n-
oibreacha. 
 
Tá na hoibreacha ar an acomhal nua beagnach críochnaithe anois agus cuireadh tús le suiteáil 
buanmharcanna bóthair agus stodaí bóthair inniu. Mar thoradh air sin, ní bheidh ach 
mionbhainistíocht tráchta ag an gConraitheoir ag an láthair seo nuair a bheidh na hoibreacha seo 
curtha i gcrích. 
 
Ba mhaith leis an gConraitheoir buíochas a ghabháil le gach páirtí a chabhraigh linn le tógáil an 

acomhail nua ag Cúil Chomhair, lena n-áirítear na cónaitheoirí ag Cúil Chomhair, An Garda Síochána, 

Innealtóir Ceantair Chomhairle Contae Chorcaí agus a fhoireann, na Seirbhísí Éigeandála, 

Soláthraithe Fóntas, gnólachtaí áitiúla agus go háirithe gach úsáideoir bóithre a thaistil tríd ár 

láithreán le linn na n-oibreacha. Is mór againn an tacaíocht agus an comhoibriú a fuaireamar ó na 

geallsealbhóirí seo go léir, agus gan é sin ní fhéadfaimis na hoibreacha acomhail seo a chur i gcrích. 

Is mise le mórmheas, 

      Peter O’Donoghue: OCP, Jons Civil Engineering- John Cradock JV. 

 

               


