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ŽEMĖS SKLYP0, KURI0 KADASTRINIS NR.8884/0001:51
ŠILUTĖS R.SAV., SAUGŲ SEN., VILKYČIŲ K.,

DETALIOJO PLANO 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

             Planavimo organizatorius: Juozas Macius
(pagal Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir
pareigų perdavimo 2006-03-29 sutartį Nr.R5-(9.40)-233)

             Plano rengėjas: UAB “Nemuno deltos projektai”

 1.ESAMA SITUACIJA - ANALIZĖ
        Planuojama teritorija yra Šilutės rajone, Saugų seniūnijoje, Vilkyčių kaime. Sklypas yra kaimo šiaurinėje
dalyje.  Į  šiaurę  nuo planuojamo  sklypo už privažiavimo  yra  gyvenvietės  priešgaisrinis  tvenkinys.  Į  rytus  nuo
planuojamo sklypo yra gyvenamosios sodybos (sklypai teisiškai neregistruoti).  Į pietus nuo planuojamo sklypo yra
neveikiančios evangelikų – liuteronų kapinės. Vakarinėje pusėje sklypas ribojasi su to paties savininko žemės ūkio
paskirties žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.8884/0001:52. Šiam sklypui lygiagrečiai rengiamas detalusis planas,
kuris  numato  žemės  ūkio paskirties  keitimą  į  kitą  paskirtį,  padalijant  teritoriją  į  du sklypus ir  jiems  nustatant
gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą (Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2006-03-23 sprendimas Nr.T1-1026
„Dėl  pritarimo  žemės  sklypų  žemės  ūkio  paskirties  keitimui  į  kitą  paskirtį“; Šilutės  rajono  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2005-12-05   įsakymas  Nr.A1-1070  „Dėl  žemės  sklypų,  kurio  kadastrinis
Nr.8884/0001:51  ir  kadastrinis  Nr.8884/0001:52,  Šilutės  r.sav.,  Saugų  sen.,  Vilkyčių  kaime,  detaliojo  plano
rengimo“;  Detaliojo  teritorijų  planavimo  organizavimo  ir  apmokėjimo  2006-03-29  sutartis  Nr.R5-(9.40)-232;
Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.09-417/2006(03/07), išduotos 2006-11-20, Šilutės
rajono savivaldybės Architektūros ir statybos skyriaus, vietoje sąlygų išduotų 2006-03-29).  
           Planuojamame sklype yra gyvenamasis namas bei pagalbinio ūkio pastatai. Sklype yra elektros, centralizuoti
kaimo vandentiekio tinklai. Buitinės nuotekos išleidžiamos į sandarų nuotekų kaupimo rezervuarą, esantį sklypo
ūkinėje zonoje. Visame sklype yra melioracijos įrenginiai. Sklypo žemės paviršius žemėja šiaurės kryptimi. 200m į
šiaurę ir 300m į vakarus nuplanuojamos teritorijos teka Veiviržas. Sklypas yra upės apsaugos zonoje.  
        Duomenys iš  Vilkyčių  gyvenvietės  generalinio  plano (patvirtinto  1981-06-22 Šilutės  rajono LDT VK
sprendimu). Planuojama teritorija  Vilkyčių gyvenvietės generaliniame plane patenka į individualios statybos zoną,
kuriame ši zona buvo numatyta iki Veiviržo upės. XXa. devintajame dešimtmetyje Veiviržo upės kilpoje buvo
įrengtas priešgaisrinis gyvenvietės tvenkinys ir gyvenamosios statybos zona atitraukta,  perplanuojant teritoriją. 
        Nors Vilkyčių kaime yra gatvės, šiuo metu sklypų adresai su gatvių pavadinimais nesuteikiami. 

2. PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI
Planavimo tikslas –  esamos kitos paskirties žemės sklypo padalinimas, nekeičiant sklypo naudojimo būdo ir

pobūdžio, apstatymo reglamentų nustatymas, specialiųjų  žemės naudojimo sąlygų, servitutų tikslinimas, keitimas
arba papildymas.     

Planuojamas sklypo padalinimas, nekeičiant sklypo paskirties (esama – kita) ir naudojimo būdo bei pobūdžio.
Suformuojami du sklypai, kuriems nustatomas naudojimo būdas - gyvenamoji teritorija – G, pobūdis- mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos – G1.

Sklypas 1 -  sklype lieka esamas gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio pastatai. Numatomos vietos pastatų
išplėtimui  (statomų  statinių  zona).  Įvažiavimas  į  sklypą  paliekamas  esamas.  Reglamentuotas  sklypo  želdynų
procentas. Sklype numatytas  vandentiekio trasos iškėlimas į infrastruktūros koridorių einantį palei privažiavimo
kelią. Čia taip pat numatyta vieta perspektyvinei buitinių nuotekų linijai, prie kurios planuojamas  sklypo buitinių
nuotekų tinklo pasijungimas. 

Sklypas 2 – atidalinamas sklypas vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje.  Įvažiavimas į sklypą planuojamas
iš esamo privažiavimo (akligatvio). Sklypo užstatymo linija suplanuota įvertinant  susiformavusią gatvės užstatymo
liniją.  Sklype planuojama gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais statyba.
Reglamentuotas  sklypo  želdynų  procentas.  Sklype  numatytas  vandentiekio  trasos  iškėlimas  į  infrastruktūros
koridorių einantį palei privažiavimo kelią. Čia taip pat numatyta vieta perspektyvinei buitinių nuotekų linijai, prie
kurios planuojamas  sklypo buitinių nuotekų tinklo pasijungimas.

Sklypų  inžinerinių  tinklų  prisijungimo  prie  gyvenvietės  tinklų  sprendiniai  suplanuoti  vadovaujantis
specialiosiomis sąlygomis:

- vandentiekis – gyvenvietės centralizuoti  tinklai,  planuojamas esamos vandentiekio linijos, kertančios
planuojamą teritoriją perkėlimas į palei gatvę suplanuota inžinerinių tinklų koridorių. Planuojama pagal
UAB „Šilutės vandenys“, 2005-12-28 planavimo sąlygas Nr.(1.19-01)-325V15);
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- buitinių nuotekų tinklai –  planuojamas prisijungimas prie gyvenvietės magistralinių nuotekų tinklų, 
          palei gatvę suplanuota inžinerinių tinklų koridorių; 
- elektra  – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „Vakarų  skirstomieji tinklai“, Šilutės

skyriaus, 2006-02-10 išduotas planavimo sąlygas Nr. 49000-24;
- ryšiai  – ryšio tinklų  nėra,   pagal AB „Lietuvos telekomas“,  2005-12-30 išduotas planavimo sąlygas

Nr.09-774;
- pastatų šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant

pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus;
- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus įvertinti  esamas melioracijos

sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-07-04 sąlygas Nr.KR3-384
Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų

prijungimui,  iškėlimui,  aptarnavimui  numatyti  servitutai.  Inžinerinių  tinklų  sprendiniai  detalizuojami  rengiant
techninius projektus. 

Gaisrinė sauga – gaisrų gesinimas iš greta esančio Vilkyčių gyvenvietės priešgaisrinio tvenkinio. 
Specialiųjų sąlygų ir servitutų tikslinimas
Konkretizuojamos esamos sąlygos -  Gamybinių ir komunalinių  objektų  sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio
zonos – XIV punktas. Nustatyta konkreti gretimybėse esančių  neveikiančių  kapinaičių  SAZ, įvertinant tai,  kad
planuojamoje teritorijoje yra centralizuoti vandens tiekimo tinklai, kapinių sanitarinė apsaugos zona mažinama iki
20m. 
Nauji  servitutai –  kodas  108  –  teisė  naudoti  požemines  ir  antžemines  komunikacijas  (viešpataujantis  daiktas)
sklype 2 ir  kodas 208 – teisė  naudoti požemines ir antžemines komunikacijas  (tarnaujantis daiktas) sklype 1,
prisijungimui prie sklype 1 esančios vandentiekio linijos; 
- kodas 207 – teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) – orinei elektros linijai,
specialiųjų sąlygų galiojimo ribose ir melioracijos įrenginiams visame sklype.
Planuojamos teritorijos sprendiniai, kurie nepatenka į planuojamą sklypą
Kaimo susisiekimo sistemos dalis   
       Akligatvis – D2-2  kategorija - gatvės plotis tarp raudonųjų linijų – 10m, nes žalioji zona yra , likusi dalis iki
tvenkinio nuo3 iki 10m pločio.  Važiuojamąją  dalį  rekonstruoti  numatant  minimalų  dviejų  juostų  privažiavimą,
pėsčiųjų ir dviračių taką šiaurinėje gatvės pusėje, inžinerinių tinklų koridorių. Akligatvio gale  įrengti priešgaisrinę
aikštelę. Šaligatvis pratęsiamas  pėsčiųjų ir dviračių taku – F2  kategorija – plotis tarp raudonųjų linijų – 5m; tako
plotis - 2m; inžinerinių tinklų koridorius – 3m (apšvietimo tinklai).  Palei sklypo ribą paliekama žalioji zona.
       Visiems planuojamos teritorijos sprendiniams,  kurie nepatenka į  planuojamą  sklypą  nustatyti  papildomi
reglamento reikalavimai.

3.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMAS
SKLYPAS 1 
Sklypo adresas: Šilutės r.sav., Vilkyčių kaimas
Sklypo plotas: 3961kv.m.
Sklypo savininkas: Juozas Macius
Sklypo   tvarkymo   REGLAMENTAI  :  
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų 
      statybos – G1;
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 12,0m; 
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 13%;
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 23%; 
a - želdynų plotas – 22%;
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr.1640 redakcija): 
     -     Elektros linijų apsaugos zonos - VI punktas;
     -     Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas;
     -     Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas;
     -     Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX  punktas;
     -     Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas;
Servitutai

- kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);
- kodas 208 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas). 

SKLYPAS 2
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Sklypo adresas: Šilutės r.sav.,  Vilkyčių kaimas
Sklypo plotas: 2139kv.m.
Sklypo savininkas:  Juozas Macius
Sklypo   tvarkymo   REGLAMENTAI  :  
1 – teritorijos naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija - G; pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų 
      statybos – G1;
2 – leistinas pastatų aukštis, metrais - maksimalus pastato aukštis iki stogo kraigo – 12,0m;
3 – leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, procentais – 23%;
4 – leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, procentais – 33%;
a - želdynų plotas – 19%;
Planuojamo (žemės sklypo) specialiosios naudojimo sąlygos (LRV 1992 05 12 nutarimo Nr.343 ir 1995 12 29
nutarimo Nr.1640 redakcija):
     -    Elektros linijų apsaugos zonos - VI punktas;
     -     Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos ir taršos poveikio zonos – XIV punktas;
     -     Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai – XXI punktas;
     -     Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos – XXIX  punktas;
     -     Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – XLIX punktas;
Servitutai

- kodas 108 – teisė naudoti požemines ir antžemines komunikacijas (viešpataujantis daiktas). 
- kodas 207 - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas);

 4. PLANUOJAMOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO
ATASKAITA

 Planuojamas sklypo padalinimas, nekeičiant sklypo paskirties (esama – kita) ir naudojimo būdo bei pobūdžio.
Suformuojami du sklypai, kuriems nustatomas naudojimo būdas - gyvenamoji teritorija – G, pobūdis- mažaaukščių
gyvenamųjų namų statybos – G1.

Sklypas 1 -  sklype lieka esamas gyvenamasis namas ir pagalbinio ūkio pastatai. Numatomos vietos pastatų
išplėtimui  (statomų  statinių  zona).  Įvažiavimas  į  sklypą  paliekamas  esamas.  Reglamentuotas  sklypo  želdynų
procentas. Sklype numatytas vandentiekio trasos iškėlimas į infrastruktūros koridorių einantį palei privažiavimo
kelią. Čia taip pat numatyta vieta perspektyvinei buitinių nuotekų linijai, prie kurios planuojamas  sklypo buitinių
nuotekų tinklo pasijungimas. 

Sklypas 2 – atidalinamas sklypas vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje.  Įvažiavimas į sklypą planuojamas
iš esamo privažiavimo (akligatvio). Sklypo užstatymo linija suplanuota įvertinant  susiformavusią gatvės užstatymo
liniją.  Sklype planuojama gyvenamojo namo su priblokuotais ar atskirai stovinčiais pagalbiniais pastatais statyba.
Reglamentuotas  sklypo  želdynų  procentas.  Sklype  numatytas  vandentiekio  trasos  iškėlimas  į  infrastruktūros
koridorių einantį palei privažiavimo kelią. Čia taip pat numatyta vieta perspektyvinei buitinių nuotekų linijai, prie
kurios planuojamas  sklypo buitinių nuotekų tinklo pasijungimas.

Sklypų  inžinerinių  tinklų  prisijungimo  prie  gyvenvietės  tinklų  sprendiniai  suplanuoti  vadovaujantis
specialiosiomis sąlygomis:

- vandentiekis – gyvenvietės centralizuoti  tinklai,  planuojamas esamos vandentiekio linijos, kertančios
planuojamą teritoriją perkėlimas į palei gatvę suplanuota inžinerinių tinklų koridorių. Planuojama pagal
UAB „Šilutės vandenys“, 2005-12-28 planavimo sąlygas Nr.(1.19-01)-325V15);

- buitinių nuotekų tinklai –  planuojamas prisijungimas prie gyvenvietės magistralinių nuotekų tinklų, per
palei gatvę suplanuota inžinerinių tinklų koridorių; 

- elektra  – pasijungimas prie elektros tinklų numatytas pagal AB „Vakarų  skirstomieji tinklai“, Šilutės
skyriaus, 2006-02-10 išduotas planavimo sąlygas Nr. 49000-24;

- ryšiai – ryšio tinklų  nėra,   pagal AB „Lietuvos telekomas“,  2005-12-29 išduotas planavimo sąlygas
Nr.03-2-05-3/5735;

- pastatų šildymas – vietinis,  šildymo sistema pasirenkama techninio projekto rengimo etape, įvertinant
pasirinktos sistemos techninius ir normatyvinius reikalavimus;

- melioracijos sistemos -  rengiant pastatų ir statinių techninius projektus įvertinti  esamas melioracijos
sistemas ir jų rekonstrukcijai ar iškėlimui keliamus reikalavimus, pagal 2006-07-04 sąlygas Nr.KR3-384

Sklypuose esantiems ir planuojamiems tinklams numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Tinklų
prijungimui,  iškėlimui,  aptarnavimui  numatyti  servitutai.  Inžinerinių  tinklų  sprendiniai  detalizuojami  rengiant
techninius projektus. 

Gaisrinė sauga – gaisrų gesinimas iš greta esančio Vilkyčių gyvenvietės priešgaisrinio tvenkinio. 
Planuojamos teritorijos sprendiniai, kurie nepatenka į planuojamą sklypą
Kaimo susisiekimo sistemos dalis 
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       Akligatvis – D2-2  kategorija - gatvės plotis tarp raudonųjų linijų – 10m, nes žalioji zona yra , likusi dalis iki
tvenkinio nuo3 iki 10m pločio.  Važiuojamąją  dalį  rekonstruoti  numatant  minimalų  dviejų  juostų  privažiavimą,
pėsčiųjų ir dviračių taką šiaurinėje gatvės pusėje, inžinerinių tinklų koridorių. Akligatvio gale  įrengti priešgaisrinę
aikštelę. Šaligatvis pratęsiamas  pėsčiųjų ir dviračių taku – F2  kategorija – plotis tarp raudonųjų linijų – 5m; tako
plotis - 2m; inžinerinių tinklų koridorius – 3m (apšvietimo tinklai).  Palei sklypo ribą paliekama žalioji zona.
       Visiems planuojamos teritorijos sprendiniams,  kurie nepatenka į  planuojamą  sklypą  nustatyti  papildomi
reglamento reikalavimai.

4.1 SPRENDINIŲ VERTINIMAS
4.1.1 Aplinkosauginiu bei sveikos gyvenamosios aplinkos užtikrinimo aspektu
       Nei planuojama teritorija nei jos gretimybės nėra sanitarinę  apsaugos zoną  formuojantys objektai,  todėl
detaliojo  plano  sprendiniai  neigiamo  poveikio  gyvenamajai  aplinkai   bei  gretimybėms triukšmo,  atmosferinės
taršos,  natūralaus  apšvietimo  aspektais  neturės.  Sklypų  inžinerinių  tinklų  prisijungimo  prie  gyvenvietės  tinklų
sprendiniai  suplanuoti  vadovaujantis  planavimo  sąlygomis.  Tinklų  prisijungimui  suplanuoti  inžinerinių  tinklų
koridoriai, nustatytos specialiosios naudojimo sąlygos. Sklypuose esančių tinklų ir įrenginių aptarnavimui nustatyti
servitutai. Inžinerinių tinklų sprendiniai detalizuojami, rengiant techninį projektą.  
        Nustatyta konkreti gretimybėse esančių neveikiančių kapinaičių sanitarinė apsaugos zona, įvertinant tai, kad
planuojamoje teritorijoje yra centralizuoti vandens tiekimo tinklai, kapinių sanitarinė apsaugos zona mažinama iki
20m. 
        Detaliojo  plano  sprendiniai  neigiamo  poveikio  aplinkosauginiu  bei  sveikos  gyvenamosios  aplinkos
užtikrinimo aspektu neturės.
4.1.2 Erdviniu – urbanistiniu (kraštovaizdžio formavimo) aspektu 
        Sklypuose  esama  ir  planuojama  gyvenamųjų  namų  statyba,  įvertina  gatvės  užstatymo liniją,  gretimų
gyvenamųjų  sklypų  užstatymo  pobūdį  ir  aukštingumą.  Nustatyti  planuojamų  sklypų  privalomieji  užstatymo
reglamentai,  reglamentuotas  sklypo  želdynų  procentas,  įvertinant  STR  2.02.09:2005  „Vienbučiai  gyvenamieji
pastatai“ keliamus reikalavimus. 
        Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio erdviniu – urbanistiniu aspektu neturės.
4.1.3 Detaliojo plano sprendinių atitikimas Vilkyčių gyvenvietės generaliniu planu (patvirtintas 1981-06-22
Šilutės rajono LDT VK sprendimu)
         Planuojama teritorija  Vilkyčių gyvenvietės generaliniame plane patenka į individualios statybos zoną,
kuriame ši zona buvo numatyta iki Veiviržo upės. XXa. devintajame dešimtmetyje Veiviržo upės kilpoje buvo
įrengtas priešgaisrinis gyvenvietės tvenkinys ir gyvenamosios statybos zona atitraukta,  perplanuojant teritoriją.
         Planuojamos teritorijos sprendiniai, kurie nepatenka į planuojamą sklypą yra  Vilkyčių  kaimo susisiekimo
sistemos dalis – akligatvis – D2-2 kategorija - gatvės plotis tarp raudonųjų linijų – 10m, nes žalioji zona yra , likusi
dalis  iki  tvenkinio  nuo3  iki  10m  pločio.  Važiuojamąją  dalį  rekonstruoti  numatant  minimalų  dviejų  juostų
privažiavimą, pėsčiųjų ir dviračių taką šiaurinėje gatvės pusėje, inžinerinių tinklų koridorių. Akligatvio gale  įrengti
priešgaisrinę aikštelę. Šaligatvis pratęsiamas  pėsčiųjų ir dviračių taku – F2  kategorija – plotis tarp raudonųjų linijų
– 5m; tako plotis - 2m; inžinerinių tinklų koridorius – 3m (apšvietimo tinklai). Palei sklypo ribą paliekama žalioji
zona.
       Visiems planuojamos teritorijos sprendiniams,  kurie nepatenka į  planuojamą  sklypą  nustatyti  papildomi
reglamento reikalavimai.
      Detaliojo plano sprendiniai atitinka gyvenvietės išplanavimo sprendinius ir neigiamos įtakos neturės. 
4.1.4 Priešgaisriniu aspektu
        Gaisrų gesinimas planuojamas iš greta esančio gyvenvietės priešgaisrinio tvenkinio. Planuojamos teritorijos
sprendiniuose, kurie nepatenka į  planuojamą  sklypą,  numatytas akligatvio rekonstravimas, gale kurio įrengiama
priešgaisrinė aikštelė.
     Atstumai tarp gretimų sklypų užstatymų atitinka STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.“
ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ keliamus gaisrinės saugos reikalavimus.  
        Rengiant  pastatų  techninius  projektus,  būtina  suprojektuoti  žaibosaugos  sistemas,  vadovaujantis  STR
2.01.06:2003 “Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo” ir RSN 139 -92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.
        Detaliojo plano sprendiniai neigiamo poveikio priešgaisriniu aspektu neturės.  

Projekto rengėjai:
Projekto vadovas                                                                          architektas Vaidas Mikalauskas (atestato Nr.A470)
                                                                                                     architektė Alma Čepienė (atestato Nr.A695)

Su detaliuoju planu susipažinome, pastabų ir pretenzijų neturime.
Planavimo organizatorius                             Juozas Macius
                                                                                                          (pagal Detaliojo teritorijų planavimo
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