Obec Mrač neprovozuje sběrný dvůr, ale pouze místo pro odložení směsného
komunálního odpadu a to pouze pro občany s uhrazeným poplatkem za svoz a
likvidaci komunálního odpadu v obci Mrač.
Ukládání stavebního odpadu, odpadu z podnikání a autodílů je zde
zakázáno. Uvedené odpady je možno uložit na skládku Přibyšice.

Co je stavební odpad
Stavebním odpadem se rozumí materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů,
případně užitkových nebo průmyslových objektů, například klasická stavební suť
tedy zbytky cihel, omítek a barvy, dřevěné stavební prvky, ať již se jedná o prvky
konstrukční (trámy, krovy) nebo funkční (dveřní zárubně, okna).
Mezi stavební odpad patří také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, tj. dráty a vodovodní
a odpadní potrubí.
Stavební odpad není komunálním odpadem
Likvidaci stavebního odpadu si každý musí zajistit sám a to odvozem odpadu na
místo recyklace, na skládku nebo jeho předáním oprávněné firmě.

Obce nemají povinnost sběru stavebního odpadu, do popelnice a
kontejneru na komunální odpad ale nepatří.
Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro
odložení stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Pokud tak činí, tak pouze
v omezeném množství a často i za úplatu. Omezen může být rozsah přijímaných
odpadů, jejich množství, služba může být zpoplatněna. Řada obcí stavební odpady
na sběrném dvoře neshromažďuje, může ale nabízet za úplatu jako službu
přistavení objemných kontejnerů a odvoz tohoto odpadu na skládku, deponii či
recyklační linku.
Stavební odpady nepatří do popelnice ani do kontejneru, protože ty jsou určeny
pouze pro směsný komunální odpad. Stavební odpad nepatří ani do kontejnerů na
objemný odpad.
Řada materiálů ze stavby lze využít a recyklovat. To je ale možné jen tehdy, pokud
je materiál roztříděn. Pokud vše naházíme do jednoho kontejneru, potom je nutné
odvézt vše na skládku. Podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí
stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze také používat
na povrchu terénu (s výjimkou zemin, které neobsahují nebezpečné látky). Nelze
totiž u nich prokázat vyloučení nebezpečných vlastností, obsah škodlivin ve vodním
výluhu.
To, jakým způsobem jsou odpady roztříděny, rozhoduje o výši poplatku, který za
jejich likvidaci zaplatíme. Obvykle platí, že za dobře roztříděné odpady méně
zaplatíte. Pokud směs odpadu obsahuje nebezpečné materiály, je hodnocena jako
nebezpečný odpad a tomu odpovídá i cena za jejich likvidaci (nebezpečné odpady
nelze ukládat na všechny skládky).

